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Abstract

DE ALMEIDA, Rodrigo. Tarski as a Primitivist: a critical analysis of Donald
Davidson’s reading. Rio de Janeiro, 2016. Thesis (Master of Arts in Logic and
Metaphysics) – Institut of Philosophy and Social Sciences, Federal University of Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

According to the so-called “primitivist conception of truth”, which is principally defended
by D. Davidson, truth is an “indefinable” concept in the sense that it is so fundamental
that it cannot be reduced to more fundamental notions. In ‘The Folly of Trying to
Define Truth’ (1996), Davidson ascribes this view to Frege, Moore, Russell and Tarski.
With regard to Tarski, he even claims that Tarski proved the concept of truth to be
indefinable. The general aim of this dissertation is to reconstruct and to evaluate this
claim.
The main question addressed is this: how are we to understand exactly Tarski’s proof of
the indefinability thesis? Our answer will be that Tarski’s indefinability results cannot
be used to underpin Davidson’s primitivist conception of truth.
Keywords: Logic, Truth, Indefinability, Primitivism, Davidson, Tarski.

vii



Resumo

DE ALMEIDA, Rodrigo. Tarski como Primitivista: Uma análise crítica da leitura de
Donald Davidson. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em Lógica e Metafísica)
– Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2016.

De acordo com a chamada “concepção primitivista da Verdade”, a qual é defendida
principalmente por D. Davidson, Verdade é um conceito “indefinível” no sentido de
ser tão fundamental que não pode ser reduzido a noções mais fundamentais. No ‘The
Folly of Trying to Define Truth’ (1996), Davidson atribui essa posição a Frege, Moore,
Russell e Tarski. Com relação a Tarski, ele até mesmo alega que Tarski provou que o
conceito de Verdade é indefinível. A meta geral dessa dissertação é reconstruir e avaliar
essa alegação.
A principal questão abordada é a seguinte: como exatamente interpretaremos a prova
da tese de indefinibilidade de Tarski? Nossa resposta será que os resultados de inde-
finibilidade de Tarski não podem ser usados para apoiar a concepção primitivista da
Verdade de Davidson.
Palavras-chave: Lógica, Verdade, Indefinibilidade, Primitivismo, Davidson, Tarski.
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Introdução

0.1 Metas

No seminal artigo ‘In The Folly of Trying to Define Truth’ (1996), Donald Davidson alega
que tentativas de se definir o conceito de Verdade1 são fadadas ao fracasso. Segundo
Davidson, Verdade é um conceito primitivo, ou seja, é um conceito fundamental que não
admite ser reduzido a outros conceitos mais fundamentais. Ele atribui, en passant, essa
“tese primitivista” a vários autores importantes da Teoria da Verdade:

For the most part, the concepts philosophers single out for attention, like truth, knowledge,
belief, action, cause, the good and the right, are the most elementary concepts we have,
concepts without which (I am inclined to say) we would have no concepts at all. (...) We
should apply this obvious observation to the concept of truth: we cannot hope to underpin
it with something more transparent or easier to grasp. Truth is, as G. E. Moore, Bertrand
Russell, and Gottlob Frege maintained, and Alfred Tarski proved, an indefinable concept.
DAVIDSON (1996, pp.264-5)

Nossa meta geral nesta dissertação é reconstruir e avaliar a última alegação. Não há
dúvidas de que Tarski demonstrou que o conceito de Verdade é indefinível em linguagens
formalizadas de ordem infinita e argumentou que uma definição semântica do conceito
de Verdade não é possível na linguagem natural, conforme será visto adiante. Contudo,
interpretar os resultados de Tarski para defender uma tese filosófica primitivista não é tão
simples como parece ser sugerido por Davidson.

Para qualificar a atribuição de Davidson e avaliar se um argumento decisivo a favor do
primitivismo existe em Tarski, vamos tratar separadamente o aspecto positivo e o aspecto
negativo dos resultados obtidos no seu trabalho principal: ‘Der Wahrheitsbegriff in den
formalizierten Sprachen’ (1935)2.

1Colocaremos a expressão “verdade” em maiúscula para indicar a discussão do conceito e evitar
ambiguidades com seu uso como adjetivo, ao longo da dissertação.

2Seguindo a prática de autores como GOMEZ-TORRENTE (2001), citaremos no restante da dissertação
este texto por Wahrheitsbegriff.
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Introdução 2

O aspecto positivo dos resultados do Wahrheitsbegriff é este: é possível definir o conceito
de Verdade para as linguagens formalizadas de ordem finita. Nesse artigo, Tarski constrói
uma definição de Verdade para o Cálculo de Classes e indica meios de se generalizar a
construção para outras linguagens de ordem finita.

O aspecto negativo dos resultados de Tarski é bipartido: (i) para a linguagem natural,
Tarski alega que uma definição do conceito de Verdade não pode ser dada em virtude de
ser possível derivar o paradoxo do mentiroso; (ii) para as linguagens formalizadas de ordem
infinita a definição não é possível nos termos do teorema da indefinibilidade da Verdade.

Porém, o resultado de indefinibilidade em (ii) é mitigado. Tarski descreve maneiras de
se obter a definição desejada para tais linguagens. Ele diz que uma definição de Verdade
para as linguagens de ordem infinita é possível contanto que suas metalinguagens sejam
“essencialmente mais ricas”, conforme abaixo:

In particular it is always possible to construct the metalanguage in such a way that it contains
variables of higher order than all the variables of the language studied. The metalanguage then
becomes a language of higher order and thus one which is essentially richer in grammatical
forms than the language we are investigating. (...) [W]ith this the distinction between
languages of finite and infinite orders disappears (...). In fact, the setting up of a correct
definition of truth for languages of infinite order would in principle be possible provided we
had at our disposal in the metalanguage expressions of higher order than all variables of the
language investigated. TARSKI (1983, pp.271-2)

Dessa forma, é preciso avaliar se a possibilidade de se definir Verdade para as linguagens
formalizadas de ordem finita — e para as de ordem infinita em metalinguagens essenci-
almente mais ricas — pode ser harmonizada com uma tese geral de indefinibilidade do
conceito de Verdade que se baseie nesses resultados.

A passagem acima sugere que há uma tensão entre os resultados positivos e negativos
de Tarski, afinal de contas, se é possível definir Verdade numa metalinguagem mais rica,
então o resultado de indefinibilidade parece perder peso. Porém, como Tarski esclarece,
esse fato não prejudica as conclusões negativas tiradas do teorema da indefinibilidade.3

Para avaliar a alegação de Davidson é necessário esclarecer esse ponto de tensão,
já que ele invoca tais resultados técnicos para sustentar sua tese filosófica primitivista.
Particularmente, a avaliação de sua tese depende de um esclarecimento do conceito de
riqueza essencial da metalinguagem e de como esse conceito é aplicado, o qual é um conceito
técnico da lógica formal.

No seu artigo ‘The Semantic Conception of Truth: And the Foundations of Semantics’
(1944), onde Tarski sumariza de maneira informal os resultados obtidos no Wahrheitsbegriff,

3TARSKI (1983, p.272).
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ele explica em linhas gerais no que a riqueza essencial da metalinguagem pode consistir:
(i) uma espécie de recursão não admitida na linguagem objeto; (ii) variáveis de tipo
lógico superior às da linguagem objeto; ou (iii) o emprego axiomático de classes mais
compreensivas que todas as classes cuja existência possa ser estabelecida na linguagem
objeto.4

Nesse artigo ele diz o seguinte: entender o papel da noção de riqueza essencial da
metalinguagem na construção da definição pretendida só é possível se a construção é
realizada numa maneira detalhada e formal.5 Nessa dissertação vamos seguir essa observação
de Tarski, na medida do possível, dada a complexidade do Wahrheitsbegriff — o texto
original onde a parte formal do projeto de Tarski é dada — e nossas constrições de espaço.

Assim, nossa meta geral é particionada nas seguintes metas mais específicas:

(A) apresentar a abordagem primitivista;

(B) comentar os pontos técnicos principais do Wahrheitsbegriff ;

(C) esclarecer os resultados positivos e negativos de Tarski separadamente;

(D) concluir se é possível extrair dos resultados formais algum subsídio filosófico para a
alegação de Davidson e sua abordagem primitivista.

Para atingir essas metas, nos baseamos na hipótese central de trabalho a seguir, que
antecipa nossa conclusão6.

4TARSKI (1944, n16).
5TARSKI (1944, p.353).
6Na seção abaixo empregamos diversos termos que serão explicados ao longo da dissertação.
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0.2 Hipótese Central de Trabalho

Nossa hipótese central é a de que a alegação de Davidson é parcialmente errada. Davidson
não pode apoiar seu primitivismo com base no teorema da indefinibilidade de Tarski,
mesmo se possuísse razões suficientes em reduzir o problema filosófico de se definir Verdade
a uma demonstração formal. Já as conclusões negativas de Tarski acerca da linguagem
natural, embora não constituam argumentos formais propriamente, vão ao encontro da
alegação de Davidson.

Para sustentar essa hipótese, devemos primeiro delimitar a alegação negativamente:
não é uma alegação de Davidson que definir Verdade seja um “folly” (tolice) simplesmente.
Conforme ele esclarece, a indefinibilidade do conceito de Verdade não significa que algo
clarificador sobre esse conceito não possa ser dito, para tal podemos relacioná-lo a outros
conceitos filosóficos importantes como crença, desejo, causa ou ação. Também não significa
que o conceito de Verdade seja misterioso, ambíguo ou não confiável.7

O oferecimento de definições e explicações conceituais em certos casos, conforme Tarski
faz, é válido para Davidson. Construir definições de Verdade é a meta declarada de Tarski
e, além disso, ele mostra que definições de Verdade têm implicações importantes. Por
exemplo, uma consequência da definição dada para o cálculo de classes é ter um método
de prova de consistência para essa linguagem e uma série de outras linguagens de ordem
finita.8

Davidson sustenta que definir Verdade seja um folly em seu aspecto geral, i.e., que tentar
reduzir esse conceito a outros mais fundamentais como, e.g., assertibilidade justificada,
fracassa por Verdade ser um conceito fundamental, primitivo. Não apenas uma definição
explícita do conceito é bloqueada, como também a tentativa de capturar o conceito em
uma fórmula, esquema ou critério, pois Davidson enxerga tais tentativas como definições
disfarçadas.9 Como, segundo ele, Tarski teria provado que Verdade é indefinível, isso preclui
tais tentativas definitórias.

O problema é que, para essa linha de argumentação, Davidson se apoia numa prova de
indefinibilidade em Tarski cuja generalidade não é de forma alguma clara. Davidson alega
que Tarski provou que não existe uma definição geral de Verdade que se aplique a todas as
sentenças de todas as linguagens. Segundo Davidson:

At the same time that we credit Tarski with having shown how to make sense of remarks like
‘The English sentence Joan uttered about Abbot was true’ or ‘Everything Aristotle said (in
Greek) was false’ or ‘The usual truth table for the conditional makes any conditional true that

7DAVIDSON (1996, p.265).
8TARSKI (1983, p.236ff).
9DAVIDSON (1996, pp.275-6).
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has a false antecedent’, we have to recognize that this accomplishment was accompanied by a
proof that truth cannot (given various plausible assumptions) be defined in general; there can
be no definition of ‘For all languages L, and all sentences s in L, s is true in L if and only
if ... s ... L ... ’. In other words, Tarski justified the application of a truth predicate to the
sentences of a particular language only by restricting its application to the sentences of that
language. DAVIDSON (1996, p.269)

A passagem parece sugerir que Tarski (i) oferece uma forma de tornar o conceito claro se
restringido a linguagens particulares e a “prova” pretenderia (ii) mostrar que essa restrição
é necessária (não apenas suficiente). Mas não é muito claro a que “prova” Davidson se
refere.

Para Manuel García-Carpintero, um dos problemas com a leitura que Davidson faz de
Tarski é que Davidson não distingue adequadamente (a) a impossibilidade de se realizar
uma análise redutiva filosófica do conceito de Verdade (b) da prova matemática do teorema
da indefinibilidade. Ou seja, podemos certamente tirar conclusões filosóficas de uma
prova matemática, mas não é da natureza de uma prova matemática estabelecer uma tese
filosófica já que certas premissas filosóficas devem ser assumidas de antemão, por exemplo
o princípio da bivalência.10

Jamin Asay diz que Davidson não deixa claro a que prova ele se refere. Segundo Asay,
por um lado, a prova de Tarski é válida apenas para linguagens formais que falham em
atender ao critério de riqueza essencial e, por outro lado, as conclusões negativas de Tarski
acerca da linguagem natural não podem ser consideradas uma prova, pois o próprio Tarski
teria expressado com reservas suas conclusões negativas para a linguagem natural.11

Asay e García-Carpintero concordam neste ponto: o resultado formal, por si só, é
inaplicável para a tese filosófica. Como García-Carpintero coloca, Davidson não poderia
alegar que o resultado formal “prova” o primitivismo simplesmente, não tão somente
pelo resultado ser limitado a linguagens formalizadas e ser uma prova matemática, mas
especialmente pelo fato de que Davidson teria antes que defender todas as premissas de
cunho filosófico embutidas na prova.

A segunda parte da crítica de Asay é a de que os argumentos de Tarski para a linguagem
natural são expressados com reservas, são inconclusivos, assim não podem ser uma prova.
Se nossa leitura de Davidson é correta, então a “prova” referida por ele englobaria também
o que parece problemático para Asay: a “prova” seria a prova formal do teorema da
indefinibilidade de Tarski mais suas conclusões negativas acerca da linguagem natural.

Embora as observações de Asay e García-Carpintero acerca do uso indiscriminado de
10GARCIA-CARPINTERO (1999, pp.142-3).
11ASAY (2013b, p.7n14).
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provas matemáticas sejam corretas, ainda fica em aberto a parte do argumento de Davidson
que, segundo nossa leitura, diz: Tarski mostrou que a restrição a linguagens particulares é
uma condição necessária para oferecer uma definição de Verdade.

Assim poderíamos abordar esse problema com a seguinte pergunta: se por “princípio de
caridade” rejeitarmos todos os contra argumentos filosóficos, concordarmos com os critérios
tarskianos e aceitarmos que a restrição às linguagens formalizadas, tomadas caso a caso,
é realmente uma condição necessária para se definir Verdade, seria ainda possível apoiar
uma tese primitivista nos resultados formais de Tarski? Também nesse caso a resposta
parece ser negativa.

O motivo é que não é claro se Tarski considera haver uma linguagem formal universal,
caso em que não haveria metalinguagem essencialmente mais rica para ela, ou se ele rejeita
essa ideia e considera sempre possível uma metalinguagem essencialmente mais rica. No
primeiro caso, não seria possível definir Verdade, uma vez que a suposta linguagem formal
universal não possuiria uma metalinguagem essencialmente mais rica para a construção
da definição de Verdade. No segundo caso, seria sempre possível definir Verdade numa
metalinguagem essencialmente mais rica que a linguagem objeto e Verdade ficaria reduzida
a conceitos matemáticos e lógicos, prejudicando a tese primitivista.

Tarski de fato faz referência a linguagens formais universais em algumas passagens do
Wahrheitsbegriff. Uma linguagem formal universal seria uma linguagem de um sistema
completo de lógica matemática, o qual ele identifica como a teoria geral dos conjuntos:

In order to give the following exposition a completely precise, concrete, and also sufficiently
general form, it would suffice if we chose, as the object of investigation, the language of
some one complete system of mathematical logic. Such a language can be regarded as a
universal language in the sense that all other formalized languages—apart from ‘calligraphical’
differences—are either fragments of it, or can be obtained from it or from its fragments by
adding certain constants (...). As such a language we could choose the language of the general
theory of sets which will be discussed in § 5. TARSKI (1983, p.210n1)

Essas observações de Tarski fazem parte da versão em polonês do texto de 1933. Nessa
versão, ele conclui, na Tese B, que para as linguagens formalizadas de ordem infinita a
construção da definição de Verdade é impossível e, na Tese C, ele dá como alternativa
criar uma Teoria Axiomática da Verdade empregando esse conceito primitivamente na
metalinguagem12 através do método axiomático.13 O teorema da indefinibilidade é dado
para a linguagem discutida no §5 do Wahrheitsbegriff e, como a passagem citada mostra, o

12Ou seja, como a linguagem objeto não contém o conceito de Verdade e na sua metalinguagem a
definição não é possível, o conceito é empregado primitivamente na metalinguagem.

13TARSKI (1983, pp.265-6).
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teorema é demonstrado para a linguagem universal discutida na passagem.
A versão final em alemão de 1935 introduz o pós-escrito e uma conclusão modificada. A

conclusão acima passa a ser, na nova Tese B, a de que a definição de Verdade não pode ser
construída caso a ordem da metalinguagem seja no máximo igual à ordem da linguagem
objeto.14 Nada é dito sobre o emprego axiomático do conceito de Verdade, não há uma
nova Tese C.

Tarski justifica essa mudança dizendo que a antiga Tese C perde a importância, já que
se quisermos ainda empregar o conceito de Verdade primitivamente, a Teoria Axiomática
da Verdade construída não pode conter uma contradição. A razão disso é que é possível
demonstrar todos os teoremas adotados como axiomas nessa teoria numa metalinguagem de
ordem mais alta, onde uma definição de Verdade é dada.15 Ou seja, numa metalinguagem
essencialmente mais rica.

Isso indica que Tarski, no pós-escrito, não sustenta a ideia de uma linguagem formalizada
universal e entende que toda linguagem formalizada admite uma metalinguagem mais rica
e uma definição de Verdade. Consequentemente, a alegação de Davidson fica prejudicada
por não haver linguagem formalizada universal. Dito de outra forma: se, do ponto de vista
de Tarski, toda linguagem formalizada aceita uma metalinguagem essencialmente mais
rica, uma definição de Verdade é sempre possível para Tarski e a utilização dos resultados
dele por parte de Davidson fica prejudicada.16

Concordamos, portanto, com a conclusão de Asay e García-Carpintero: os resultados
formais de Tarski são inaplicáveis à tese filosófica primitivista de Davidson.

Agora, a segunda parte da crítica de Asay merece mais escrutínio. Conforme indicamos,
as negativas de Tarski acerca da linguagem natural, embora não constituam argumentos
formais propriamente, vão ao encontro da alegação de Davidson.

Para ver isso, primeiro cabe notar que de fato Tarski mostra cautela ao enunciar a
“indefinibilidade da Verdade” para as linguagens naturais em ambos os textos de 1935 e

14TARSKI (1983, p.273).
15TARSKI (1983, p.273).
16Philippe de Rouilhan também argumenta nessa direção: as mudanças nas conclusões de Tarski

indicadas acima mostram que ele acreditava que toda linguagem formalizada poderia ter uma definição de
Verdade numa linguagem formalizada de ordem superior, logo não pode haver uma linguagem formalizada
de ordem mais alta que todas as demais e, portanto, não pode haver uma linguagem formalizada universal
– ROUILHAN (1998). Iris Loeb contesta de Rouilhan e sustenta que não é clara nem essa posição “anti-
universalista” de Tarski no pós-escrito, nem uma posição universalista. Segundo Loeb, a teoria dos tipos
russelliana é naturalmente acomodada numa concepção universalista e não há evidências de que Tarski
tenha abandonado essa teoria, nem que tenha adotado a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que
seria mais adequada numa concepção anti-universalista – LOEB (2014). Não entraremos nessa discussão
por ser muito técnica e pelas nossas constrições de espaço, mas é muito sugestivo pela literalidade da
afirmação de Tarski na p. 273 do Wahrheitsbegriff que, no pós-escrito, ele pensa ser sempre possível definir
Verdade para linguagens formalizadas. A alegação de Davidson provavelmente naufraga nesse caso.
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1944. Em 1935, Tarski escreveu:

If these observations are correct, then the very possibility of a consistent use of the expression
‘true sentence’ which is in harmony with the laws of logic and the spirit of everyday language
seems to be very questionable, and consequently the same doubt attaches to the possibility of
constructing a correct definition of this expression. TARSKI (1983, p.165)

Tarski claramente expressa com reservas suas conclusões negativas. Asay argumenta, como
vimos, que essa reserva mostra que Tarski não acreditava ter provado que Verdade é
indefinível na linguagem natural, contrariamente ao que Davidson parece sugerir. Segundo
Asay, Tarski se recusa a dar um “pronunciamento definitivo” sobre a definibilidade da
Verdade nessa linguagem.17

Contudo, ao comentar os resultados do seu artigo, Tarski de fato diz que suas consi-
derações no §1 do Wahrheitsbegriff, acerca da linguagem natural, provam enfaticamente
que o conceito de Verdade, quando aplicado à linguagem natural em conjunção com as leis
usuais da lógica, leva inevitavelmente a confusões e contradições:

In my opinion the considerations of § 1 prove emphatically that the concept of truth (as well
as other semantical concepts) when applied to colloquial language in conjunction with the
normal laws of logic leads inevitably to confusions and contradictions. Whoever wishes, in
spite of all difficulties, to pursue the semantics of colloquial language with the help of exact
methods will be driven first to undertake the thankless task of a reform of this language. He
will find it necessary to define its structure, to overcome the ambiguity of the terms which
occur in it, and finally to split the language into a series of languages of greater and greater
extent, each of which stands in the same relation to the next in which a formalized language
stands to its metalanguage. It may, however, be doubted whether the language of everyday
life, after being ‘rationalized’ in this way, would still preserve its naturalness and whether it
would not rather take on the characteristic features of the formalized languages. TARSKI
(1983, p.267)

Essa passagem contraria diretamente a leitura de Asay. Certamente Tarski não emprega
o termo “prova” no sentido técnico, mas claramente ele dá um pronunciamento negativo
definitivo para a linguagem natural. Note que para ele é muito duvidoso que a linguagem
natural racionalizada conforme acima possa ser considerada uma linguagem natural, e
não uma linguagem formalizada, logo tampouco é vislumbrada qualquer alternativa para
a linguagem natural. Essa conclusão é o parágrafo final do Wahrheitsbegriff em 1933 e
o pós-escrito adicionado em 1935 nada diz acerca da linguagem natural, assim esse é o
pronunciamento definitivo desse texto.

Tarski traça essa conclusão forte após concluídas suas investigações nas linguagens
17ASAY (2013b, p.7).
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formalizadas, isso sugere de onde vem sua cautela inicial. Ao término do seu trabalho, ele
pode afirmar com mais subsídios que, de fato, a universalidade da linguagem natural é a
fonte principal das antinomias semânticas, investigadas informalmente no começo do artigo.
Por exemplo, ele comenta o teorema da indefinibilidade dizendo que a linguagem estudada
adquire as características de universalidade que são a fonte primária das antinomias na
linguagem natural.18 Tarski não considera rejeitar a aplicação das leis usuais da lógica
para bloquear a derivação da antinomia, logo só resta a opção de trabalhar com linguagens
formalizadas.19

Resumidamente, Tarski claramente dá um pronunciamento negativo definitivo para
a linguagem natural no Wahrheitsbegriff. Apesar de suas reservas iniciais, ele diz na
passagem citada que suas considerações do §1 (somente elas) provam enfaticamente a
impossibilidade de se empregar consistentemente o conceito de Verdade na linguagem
natural. Essa aparente disparidade entre as conclusões do próprio §1 e as conclusões finais
acerca do §1 pode ser explicada pelo fato de que a antinomia obtida informalmente é
reensaiada na linguagem formalizada examinada por Tarski. Isso confirma seu diagnóstico
negativo acerca da linguagem natural e ele reforça suas conclusões.

Em 1944, Tarski também expressa com reservas suas conclusões negativas acerca da
linguagem natural:

Our everyday language is certainly not one with an exactly specified structure. We do not
know precisely which expressions are sentences, and we know even to a smaller degree which
sentences are to be taken as assertible. Thus the problem of consistency has no exact meaning
with respect to this language. We may at best only risk the guess that a language whose
structure has been exactly specified and which resembles our everyday language as closely as
possible would be inconsistent. TARSKI (1944, p.349)

Não obstante suas reservas, dois aspectos da passagem acima apontam que Tarski não
acredita haver solução para o problema na linguagem natural.

O primeiro é o problema da consistência não ter um sentido preciso na linguagem natural,
essa noção precisa ter um sentido definido para que Tarski possa avaliar se a definição de
Verdade dada é materialmente adequada e formalmente correta. Uma definição de Verdade
materialmente adequada deve cobrir todos os casos de sentenças assertíveis, o que não é
possível dados os dois obstáculos apontados: (i) não sabemos precisamente quais expressões
são sentenças e (ii) dentre as que sabemos serem sentenças, não sabemos quais tomar como
assertíveis. Assim, dentre outras possíveis razões, o problema da consistência não tem

18TARSKI (1983, p.248).
19Tarski sequer considera essa possibilidade em 1935, mas em 1944 ele expressa que a rejeição dessa

premissa é fora de questão—TARSKI (1944, p.349).
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um sentido preciso por não podermos delimitar o conjunto de expressões linguísticas ao
qual o conceito de consistência se aplicaria. Isso não significa que a linguagem natural
seja inconsistente em algum sentido definido como linguagens formalizadas, mas tampouco
significa que uma definição de Verdade materialmente adequada e consistente possa ser
nela construída.

Uma análise da “inconsistência da linguagem natural” em Tarski é feita por Douglas
Patterson esclarecendo esse ponto. Segundo Patterson:

Tarski does not mean by an inconsistent language a language in which contradictions or all
sentences are true–contrary to [Soames, 1999, 55] and in accord with [Ray, 2003, 71] and
[Patterson, 2006, 157].(...) [H]e means that given the content “true sentence” is intended to
express, the expression of which requires the T-sentences to be assertible by the conventions
governing the language, introducing such conventions into a language in which (a) the
connectives are classical, and (b) “the spirit of everyday language” is maintained (...) will
render that language inconsistent in the sense adumbrated above: the conventions jointly will
determine that every sentence is assertible.PATTERSON (2012, p.166)

Isso significa que, por um lado, é correto dizer que Tarski não considera a linguagem natural
inconsistente, mas, por outro lado, ele não considera que possa haver uma definição de
Verdade nessa linguagem porque sentenças contraditórias são assertíveis.

O segundo aspecto é Tarski expressar que podemos no máximo arriscar o palpite
de que uma linguagem especificada a mais próxima possível da linguagem natural seria
inconsistente. Primeiro é importante ver porque ele fala em uma linguagem especificada e
não em uma formalizada.

Ele explica que a diferença entre ambas é que, numa linguagem formalizada, a espe-
cificação da sua estrutura se dá apenas em termos da forma das expressões e teoremas
são as únicas sentenças assertíveis, enquanto uma linguagem especificada poderia ser e.g.
uma linguagem onde a assertabilidade das sentenças dependesse não somente da forma
delas, como também de fatores não-linguísticos.20 Uma noção de assertibilidade mais
larga faz com que uma linguagem especificada seja algo entre as linguagens formalizadas e
a linguagem natural, consequentemente uma linguagem especificada é mais próxima da
linguagem natural.

Agora, Tarski declara que o problema da definição de Verdade obtém um sentido
preciso e uma solução rigorosa apenas nas linguagens especificadas.21 Se uma linguagem
especificada, seguindo o próprio exemplo de Tarski, pode ser uma linguagem com uma noção
de assertibilidade alargada por fatores não-linguísticos, a proximidade dessa linguagem

20TARSKI (1944, pp.346-7).
21TARSKI (1944, p.347).



Introdução 11

com a linguagem natural pode resultar no mesmo problema que ele aponta para a última:
não sabermos quais sentenças tomar como assertíveis.

A princípio, o problema da definição de Verdade admite solução rigorosa nas linguagens
especificadas, mas a proximidade com a linguagem natural pode tornar a resposta negativa.
O sentido de “a mais próxima possível” é vago, daí fica claro que podemos “no máximo
arriscar o palpite de que uma linguagem especificada a mais próxima possível da linguagem
natural seria inconsistente”. A razão da reserva expressada por Tarski não é que algo
definitivo acerca da definibilidade da Verdade não possa ser concluído para a linguagem
natural, como Asay alega, mas que algo definitivo não possa ser concluído acerca da
consistência de uma linguagem especificada arbitrariamente próxima da linguagem natural.
Em outras palavras: ou a noção de consistência torna-se inaplicável, ou a linguagem é
inconsistente. Das duas formas, não há esperanças de solução rigorosa para o problema da
definição de Verdade.

Davidson, portanto, parece estar correto na sua alegação com respeito à linguagem
natural no seguinte sentido: a leitura dos textos de 1935 e 1944 de Tarski mostra que
ele definitivamente não considerava possível definir o conceito de Verdade rigorosamente
nas linguagens naturais. O motivo não é baseado numa prova formal, mas sim no fato
de que o problema da consistência não tem um sentido preciso na linguagem natural e,
consequentemente, o problema da definição de Verdade obtém um sentido preciso e uma
solução rigorosa apenas nas linguagens especificadas.

De fato, Tarski oferece uma forma de tornar o conceito claro se restringido a linguagens
particulares e argumenta que essa restrição é necessária. Concisamente, uma definição de
Verdade é impossibilitada na linguagem natural pois, por um lado, se tentamos empregar
os critérios dele derivamos antinomias e, por outro lado, ele acredita que seus critérios
sejam necessários para resolver o problema.

Davidson parece estar errado na parte da sua alegação que extrapola os resultados
formais de Tarski. Davidson erra ao incluir na “prova” de Tarski o teorema da indefinibili-
dade, pois parece claro que Tarski acredita que uma definição de Verdade pode ser dada
para toda linguagem formalizada numa metalinguagem essencialmente mais rica.
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0.3 Plano de Trabalho

No intuito de confirmar nossa hipótese central de trabalho, estruturamos a dissertação em
quatro capítulos e uma conclusão conforme abaixo.

O Capítulo 1 é dedicado à apresentação da abordagem primitivista ao problema
filosófico da Verdade. Nesse intuito, primeiro apresentaremos a ideia geral de algumas das
principais teorias da verdade que oferecem definições do conceito e vamos compará-las
com a concepção primitivista. Faremos uma leitura do primitivismo segundo Davidson e
mostraremos o papel fundamental que os resultados de Tarski possuem nos argumentos de
Davidson. Finalmente, apresentaremos o estado-da-arte do primitivismo contemporâneo
nos trabalhos publicados mais recentes de Jamin Asay.

NoCapítulo 2 daremos um panorama dos objetivos e resultados de Tarski noWahrheits-
begriff. A questão central das teorias da Verdade é definir ou explicar o conceito de Verdade.
O que Tarski mostra é que a resposta para tal questão possui uma parte positiva e uma
parte negativa. Neste capítulo apresentaremos resumidamente a parte positiva e a parte
negativa do projeto tarskiano.

No Capítulo 3 trataremos do aspecto positivo do projeto de Tarski: o sucesso em
aplicar a Teoria das Categorias Semânticas de Leśniewski para obter um método geral de
construção da definição de Verdade para as linguagens formalizadas de ordem finita. Para
entender o papel dessa teoria, vamos apresentar a construção de Tarski da definição de
Verdade para as linguagens de ordem finita e apresentaremos a construção da definição do
conceito de satisfação ao qual Verdade é reduzida no projeto de Tarski.

No Capítulo 4 trataremos do aspecto negativo do projeto de Tarski, ou seja, o insucesso
em obter uma definição de Verdade para a linguagem natural e as linguagens formalizadas
de ordem infinita. Dessa forma, apresentaremos suas conclusões negativas para a linguagem
natural em conexão com os paradoxos e o esquema de Łukasiewicz, e a função da Teoria
das Categorias Semânticas no resultado preliminar negativo de indefinibilidade para as
linguagens formalizadas de ordem infinita. Finalmente, faremos uma apresentação do
argumento diagonal e do teorema da indefinibilidade da Verdade.

Na conclusão retomaremos nossa hipótese central de trabalho para qualificá-la de
acordo com os resultados parciais obtidos em cada capítulo.
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0.4 Material Bibliográfico

Nossa literatura primária é o artigo principal de Tarski: ‘Der Wahrheitsbegriff in den
formalizierten Sprachen’ (1935) na tradução constante na coletânea Logic, Semantics,
Metamathematics. Como artigos de apoio a esse texto usaremos: ‘The Semantic Conception
of Truth: And the Foundations of Semantics’ (1944), ‘Truth and Proof’ (1969) e outros
artigos da coletânea Logic, Semantics, Metamathematics (1983). Citaremos qualquer dos
artigos dessa coletânea, inclusive o ‘Der Wahrheitsbegriff in den formalizierten Sprachen’,
em função das páginas onde ali se encontram da seguinte forma: TARSKI (1983, pp.xx-x).

A literatura secundária sobre Tarski é vasta e, inevitavelmente, autores importantes
foram deixados de fora. Para nos concentrarmos nas metas delineadas acima, nossa escolha
ficou restrita especialmente aos artigos de Davidson ‘True to the facts’ (1969) e ‘The folly
of trying to define truth’ (1996), e aos trabalhos mais recentes de Asay que vindicam a Tese
Primitivista: ‘Primitive Truth’ (2013a), ‘Tarski and Primitivism About Truth’ (2013b) e
The Primitivist Theory of Truth (2013c). Para literatura de apoio geral, selecionamos os
comentários ao Wahrheitsbegriff de Gómez-Torrente em ‘Notas Sobre El “Wahrheitsbegriff”,
I&II’ (2001) e os de Patterson em Alfred Tarski: Philosophy of Language and Logic (2012).

Para facilitação da leitura do nosso comentário, todos os Axiomas, Definições e Teoremas
da apresentação original de Tarski no ‘Der Wahrheitsbegriff in den formalizierten Sprachen’
foram colocados no Apêndice com tradução nossa, por ordem de aparição e com numeração
original.



1 A Concepção Primitivista da Verdade

Neste Capítulo explicaremos as ideias básicas da concepção primitivista da Verdade. Na
primeira seção apresentaremos a tese principal do primitivismo. Para essa finalidade, vamos
comparar a concepção primitivista da Verdade com as concepções não primitivistas. Um
dos principais aspectos que destaca o primitivismo de outras teorias da Verdade é a rejeição
de que o conceito de Verdade admita definição.

Na segunda seção faremos uma leitura do primitivismo segundo Davidson, e mostraremos
o papel que o Wahrheitsbegriff e o teorema da indefinibilidade da Verdade possui em seus
argumentos. Para Davidson, Tarski teria logrado provar que Verdade é indefinível e,
consequentemente, isso precluiria todas as tentativas de se definir esse conceito.

Na terceira seção veremos que Asay rejeita os argumentos de Davidson, mas que sua
rejeição necessita de maior elaboração. Ao rejeitar Davidson, Asay pretende reivindicar
o primitivismo através da onipresença da Verdade fregeana. Além disso, Asay oferece
uma releitura primitivista do Wahrheitsbegriff. Não nos deteremos na tese da onipresença
fregeana, nem na releitura de Asay do Wahrheitsbegriff. Estaremos mais interessados na
análise das alegações de Davidson.

1.1 A Abordagem Primitivista

Anthony Grayling ensina no seu An Introduction to Philosophical Logic (1990) que uma
maneira errada de inquirir sobre o conceito de Verdade é perguntar “o que é Verdade?”.
Colocada dessa forma, a questão tem a aparência de um penhasco íngreme de difícil
escalada, mas se modificarmos a pergunta e inquirirmos sobre o que significa dizer que uma
proposição (sentença, declaração ou crença) é verdadeira, o problema fica mais definido e a
resposta é mais informativa.1

O problema filosófico de explicar Verdade é abordado através de teorias da Verdade
que buscam elucidar perguntas nessa forma mais definida. Não obstante, a “Questão das
Teorias da Verdade” é pouco consensual. Richard Kirkham, no seu famoso Theories of

1GRAYLING (1990, p.125).

14



A Concepção Primitivista da Verdade 15

truth: a critical introduction (1992), mostra a “confusão quadridimensional” para classificar
as teorias existentes. Um dos principais problemas é a própria definição do que seja o
“problema filosófico da Verdade”, que gera desacordo entre os proponentes das variadas
teorias.2

Dessa forma, daremos enfoque às principais teorias não-primitivistas que oferecem
respostas para a questão na forma de definições do conceito de Verdade ou análise dessa
noção em termos de noções mais fundamentais. As teorias neo-clássicas, ou tradicionais,
são teorias que dão conta do conceito de Verdade através das noções de utilidade prática,
coerência ou correspondência. Essas teorias são ditas substantivas, ou seja, são teorias que
assumem que Verdade seja um conceito que tem uma natureza analisável por essas noções.
Verdade é um conceito que tem conteúdo e do qual se pode dizer coisas significativas.

Essas teorias tinham em comum slogans em forma de bicondicionais “se e somente se”3

conforme abaixo4:

• Teoria da correspondência:
uma crença é verdadeira sse corresponde à realidade;

• Teoria pragmatista:
uma crença é verdadeira sse é útil na prática;

• Teoria da coerência:
uma crença é verdadeira sse é coerente com outras ideias.

As teorias da correspondência são teorias realistas, elas pretendem dar conta da natureza do
conceito de Verdade em termos da correspondência entre proposições (sentenças, declarações
ou crenças) e fatos ou estados-de-coisa: vale dizer, uma correspondência com uma realidade
externa à mente.5 Essas teorias reduzem Verdade a noções metafísicas ou ontológicas que
definem as condições de verdade do portador-de-verdade, por exemplo uma proposição. Dois
exemplos de teorias da correspondência são a teoria da correspondência como congruência,
defendida por Bertrand Russell, e a teoria da correspondência como correlação, defendida
por John Austin.

As teorias que dão conta do conceito de Verdade através das noções de utilidade
prática ou coerência são teorias anti-realistas. As teorias anti-realistas pretendem dar
conta da natureza do conceito de Verdade por meio de uma análise não dependente da
assumpção de uma realidade externa à mente.6 Na concepção pragmatista, o sentido de

2Ver KIRKHAM (1992, Capítulo 1).
3Abreviamos aqui e no restante da dissertação a expressão “se e somente se” com “sse”.
4BURGESS & BURGESS (2011, p.3).
5KIRKHAM (1992, p.73).
6KIRKHAM (1992, pp.78-9).
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um conceito é dado pelas consequências práticas ou experimentais de sua aplicação. Vale
dizer, inquirir sobre o sentido do conceito de Verdade é inquirir sobre as diferenças práticas
de se considerar certas crenças verdadeiras. Consequentemente, a verdade de uma crença
não pode ser dependente de uma realidade externa à mente. A teoria pragmatista tem
como principais defensores Charles Peirce, William James e John Dewey.

Na concepção de Verdade como coerência, a natureza do conceito é explicada em termos
da inter-relação entre, digamos, crenças verdadeiras num sistema de crenças. A verdade de
uma crença é dependente da mútua consistência entre todas as crenças do sistema, assim a
verdade de toda crença depende da avaliação da mútua relação das crenças no sistema.
Dessa forma, em certas teorias da coerência, o conceito de Verdade é reduzido a alguma
noção de fundo epistêmico. Por exemplo, no coerentismo de Brand Blanshard a verdade
de uma crença depende das noções de justificação e consistência.7

As teorias anti-realistas contemporâneas são as teorias de Michael Dummett e Donald
Davidson (que será visto na seção seguinte). Para Dummett, o sentido de uma sentença é
determinado não por suas condições de verdade, mas pelas suas condições de verificabilidade.
Então, se C é a condição que justifica a assertibilidade de uma sentença s, a sentença s
significa que C é o caso.8 Isso quer dizer que s é verdadeira sse a condição C é verificada.

Dummett alega que a noção de Verdade deve ser substituída pela noção de prova como
a noção central para explicar o significado de sentenças matemáticas. Generalizando essa
observação para sentenças de um caráter arbitrário, ele diz que a noção de Verdade deve ser
substituída pela noção de verificação para dar conta da semântica da linguagem.9 Então,
para Dummett, o conceito de Verdade é analisável em termos do conceito de verificação.

O esboço que fizemos das teorias acima mostra que o ponto em comum entre elas é uma
tentativa de analisar a natureza do conceito de Verdade em termos de uma série de noções.
Em contraste com as teorias esboçadas, as teorias deflacionistas defendem que Verdade não
é uma propriedade e que o conceito é eliminável da linguagem. Ou seja, no bicondicional

‘p’ é uma sentença verdadeira sse p

o definiendum “‘p’ é uma sentença verdadeira” é eliminável por ser equivalente ao definiens
p. Esse esquema esgotaria tudo o que se tem a dizer sobre Verdade.

W.V. Quine defendeu uma forma de deflacionismo conhecida como descitação. Ele
extrai dos trabalhos de Tarski sua tese deflacionista, segundo a qual o esquema acima
tratado por Tarski — chamado de esquema-T como será visto na seção 2.1 — mostra que o

7KIRKHAM (1992, p.104ff).
8KIRKHAM (1992, pp.248-9).
9KIRKHAM (1992, p.250).
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predicado Verdade no definiendum é um mecanismo para descitar ‘p’ e manter o definiens.10

Para Quine, o esquema tem a propriedade de passar do discurso sobre sentenças para um
discurso sobre o mundo.

Suponha que p seja a sentença: a neve é branca. Para ele, ao asserirmos: ‘a neve é
branca’ é uma sentença verdadeira, o essencial é a afirmação da brancura da neve. Além
disso, o predicado Verdade tem uma função generalizadora. Segundo Quine, quando por
certo motivo queremos falar sobre uma infinidade de sentenças que pode ser demarcada
somente se falarmos sobre sentenças e palavras, podemos descitar cada uma para restaurar
o que ele chama de “referência objetiva” (aos objetos do discurso). Pela verdade de uma
sentença ser fundada na referência objetiva, podemos sempre realizar a descitação.

Uma crítica à tese da descitação quineana é que não é de modo algum claro que
possamos sempre realizar a descitação, nem que Verdade se esgote nas generalizações
permitidas pela eliminação do predicado no esquema-T. Segundo Volker Halbach, não é
possível atribuir a Tarski a tese da descitação quineana:

Truth is a device of disquotation is a slogan frequently associated with deflationism. It is fairly
uncontroversial that truth can be used as a device of disquotation, but disquotationalists
further hold that truth is nothing more than a device of disquotation, and in virtue of
being a device of disquotation the truth predicate serves the purpose of expressing certain
generalizations. Tarski’s Convention T foreshadowed disquotationalism as it assigns a central
role to equivalences capturing the disquotational feature of truth. But Tarski did not use
quotation marks in the formulation of his T-sentences, and he seems to have avoided quotation
marks as far as possible by using structurally descriptive names of sentences instead. So
Tarski does not qualify as a disquotationalist. HALBACH (2011, p.307)

Temos que concordar com Halbach não só pela ausência de marcas de citação na formulação
da Convention T, mas especialmente por seu uso ser desnecessário nos resultados principais
de Tarski. Uma conclusão a que se chega analisando o teorema da indefinibilidade é a de
que a diagonalização pode ser obtida pela aritmetização da sintaxe, portanto com uso de
nomes estruturais.

Uma outra teoria deflacionista conhecida é o minimalismo de Paul Horwich. Ele também
extrai dos trabalhos de Tarski sua tese deflacionista. Segundo Horwich, o esquema-T define
implicitamente o conceito de Verdade e, dessa forma, todas as explanações dadas pelas
teorias substantivas vistas anteriormente “inflacionam” o conceito de conteúdos supérfluos.

Conforme Dirk Greimann, um dos erros de Horwich consiste em confundir propriedade
e conceito na sua defesa de que o esquema-T tem um papel explanatório conceitualmente
independente e uma não fundamentalidade quanto propriedade: Verdade não seria uma

10QUINE (1970, p.12ff).
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propriedade comum e fundamental portada por todas as proposições verdadeiras embora,
ao mesmo tempo, seja um conceito que dispense explanações que o “inflacionam” de
conteúdos supérfluos.11

Assim, um problema imediato com o minimalismo de Horwich é que há uma grande
dificuldade em defender a não fundamentalidade da Verdade como propriedade sem cometer
os mesmos pecados inflacionários das teorias substantivas. Um segundo problema seria
aceitar que o esquema-T seja uma definição implícita de Verdade, ou melhor, que definições
implícitas possam ser consideradas definições. Caso definições implícitas sejam aceitas, o
minimalismo é uma tese deflacionista, caso contrário, isso não é claro.

Uma definição pode ser (i) uma explicação da natureza de alguma coisa, como nos
slogans das teorias neo-clássicas da Verdade, ou pode ser (ii) uma explicação do significado
de termos e noções ocorrendo no definiendum dada pelos termos e noções que ocorrem no
definiens. Horwich nega que uma definição do tipo (i) possa ser dada para o conceito de
Verdade e alega que o esquema-T realiza implicitamente uma definição do tipo (ii) para
esse conceito.

As teorias primitivistas da Verdade concordam que definições do tipo (i) não podem
ser dadas para o conceito de Verdade e, além disso, também rejeitam definições do tipo
(ii), sejam elas implícitas ou explícitas. O primitivismo não rejeita que certas definições de
Verdade possam ser dadas em certos casos, ou que Verdade seja o único conceito primitivo.
Na concepção primitivista, Verdade é um conceito fundamental que pode ser empregado
para explicações significativas, embora não possa sempre ser definido ou reduzido em
termos de conceitos mais fundamentais.

Conforme veremos a seguir, Davidson defende que o trabalho de Tarski sustenta uma
tese primitivista e que Verdade seja um conceito indefinível.

1.2 Primitivismo em Davidson

Davidson delimita sua tese da indefinibilidade da Verdade no começo do famoso ‘The Folly
of Trying to Define Truth’. A indefinibilidade não significa que algo clarificador sobre esse
conceito não possa ser dito, para tal podemos relacioná-lo a outros conceitos filosóficos
importantes como crença, desejo, causa ou ação. Também não significa que o conceito de
Verdade seja misterioso, ambíguo ou não confiável.12

O argumento geral de Davidson é o seguinte: definir Verdade é um folly em seu aspecto
geral. Tentar reduzir esse conceito a outros mais fundamentais fracassa por Verdade ser

11GREIMANN (2000).
12DAVIDSON (1996, p.265).
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um conceito fundamental, primitivo. Dessa forma, não apenas uma definição explícita do
conceito é bloqueada, como também a tentativa de capturar o conceito em uma fórmula,
esquema ou critério. Ele enxerga essas tentativas como definições disfarçadas.13

Conforme visto na introdução, Davidson alega que Tarski provou que Verdade é um
conceito indefinível, e portanto primitivo.14 Se Tarski provou que Verdade é indefinível,
essas tentativas definitórias disfarçadas são inevitavelmente fadadas ao fracasso. Segundo
Davidson:

At the same time that we credit Tarski with having shown how to make sense of remarks like
‘The English sentence Joan uttered about Abbot was true’ or ‘Everything Aristotle said (in
Greek) was false’ or ‘The usual truth table for the conditional makes any conditional true
that has a false antecedent’, we have to recognize that this accomplishment was accompanied
by a proof that truth cannot (given various plausible assumptions) be defined in general.
DAVIDSON (1996, p.269)

Ele concorda com deflacionistas e minimalistas quando criticam as explicações desse
conceito em termos de utilidade, correspondência, coerência etc. Essa explicações acabam
“inflacionando” o conceito com conteúdos supérfluos, imprecisos. Mas Davidson discorda
das principais teses deflacionistas e minimalistas contra a importância do conceito de
Verdade. Os motivos dados seguem o seguinte itinerário.

Em primeiro lugar está o reconhecimento de que a definição aristotélica deve ser a
definição em foco. Ela é superior a definições dadas em termos de variados tipos de
correspondência pelos motivos já expostos, tais definições são “inflacionistas”. Nesse
aspecto, os argumento de Horwich no Truth (1990) são acolhidos.

Davidson aponta os argumentos de Tarski que antecipam a ideia de que certas versões
da definição aristotélica, a qual Tarski chama de clássica, são inferiores por adicionarem
conteúdos complicados e técnicos à definição clássica. Segundo Tarski expõe no artigo ‘The
Semantic Conception of Truth’ (1944):

We should like our definition to do justice to the intuitions which adhere to the classical
Aristotelian conception of truth-intuitions which find their expression in the well-known words
of Aristotle’s Metaphysics:

To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what
is that it is, or of what is not that it is not , is true.

If we wished to adapt ourselves to modern philosophical terminology, we could perhaps
express this conception by means of the familiar formula:

The truth of a sentence consists in its agreement with (or correspondence to) reality.
(...)

13DAVIDSON (1996, pp.275-6).
14DAVIDSON (1996, pp.264-5,269-70,275-6).
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If, on the other hand, we should decide to extend the popular usage of the term “designate”
by applying it not only to names, but also to sentences, and if we agreed to speak of the
designata of sentences as “states of affairs,” we could possibly use for the same purpose the
following phrase:

A sentence is true if it designates an existing state of affairs.
However, all these formulations can lead to various misunderstandings, for none of them

is sufficiently precise and clear (though this applies much less to the original Aristotelian
formulation than to either of the others); TARSKI (1944, pp.342-3)

Também no artigo ‘Truth and Proof’ (1969) Tarski reitera:

This is perhaps one of the reasons why in modern philosophy various substitutes for the
Aristotelian formulation have been offered. As examples we quote the following:

A sentence is true if it denotes the existing state
of affairs.
The truth of a sentence consists in its conformity
with (or correspondence to) the reality.

Due to the use of technical philosophical terms these formulations have undoubtedly a
very “scholarly” sound. Nonetheless, it is my feeling that the new formulations, when analyzed
more closely, prove to be less clear and unequivocal than the one put forward by Aristotle.
TARSKI (1969, p.63)

Isso leva Davidson a concluir que um argumento de peso para adotar as definições
tarskianas é que nelas nada que tenha relação com fatos ou estados de coisa é encontrado,
e essa é uma vantagem clara. Isso é evidenciado pelo argumento conhecido como slingshot,
encontrado em Frege e Gödel em formas diferentes. Com o slingshot Davidson quer rejeitar
explicações do conceito de Verdade como correspondência a estados de coisas ou fatos.15

Pelo slingshot, ele pretende demonstrar que uma teoria da Verdade baseada em fatos
é inviável, i.e., uma teoria que afirme que os fazedores de verdade de uma sentença são
os fatos aos quais ela corresponde. Como correspondência é uma noção extensional,
termos singulares co-extensionais em sentenças que sejam verdadeiras por correspondência
poderiam, por hipótese, ser mutuamente substituídos uns pelos outros.

Em ‘True to the Facts’ (1969), Davidson emprega uma forma de slingshot para concluir
que só existe um único fato, O Fato. Uma forma de esquematizar esse argumento pode ser
a seguinte:

1. sejam ϕ e ψ sentenças verdadeiras;

2. seja ιx(x = Diógenes ∧ ϕ) = ιx(x = Diógenes) logicamente equivalente a ϕ;16

3. seja ιx(x = Diógenes ∧ ψ) = ιx(x = Diógenes) logicamente equivalente a ψ;
15DAVIDSON (1996, p.266).
16A expressão “ιx” significa “o x tal que”, denotando o objeto particular especificamente.
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4. ϕ corresponde ao fato de que ιx(x = Diógenes ∧ ϕ) = ιx(x = Diógenes);

5. ψ corresponde ao fato de que ιx(x = Diógenes ∧ ψ) = ιx(x = Diógenes);

6. as sentenças
ιx(x = Diógenes ∧ ϕ) = ιx(x = Diógenes)

e
ιx(x = Diógenes ∧ ψ) = ιx(x = Diógenes)

são co-extensionais;

7. logo ϕ corresponde ao fato de que ψ.

O argumento pretensamente demonstra que qualquer par de sentenças ϕ e ψ é tal que
ambas sempre correspondem ao mesmo fato. Rejeitar a extensionalidade em favor de uma
explicação intensional não funciona, temos uma noção menos clara de “correspondência
com fatos” porque somente sentenças verdadeiras poderiam corresponder a fatos, outras
sentenças não.17

Para Davidson, a definição de Aristóteles seria uma espécie de generalização da
Convenção-T e, tanto a definição aristotélica quanto a Convenção-T, deixam claro que a
verdade de uma sentença depende da estrutura interna da sentença, das características
semânticas de suas partes.18

Davidson dedica o restante do ‘The Folly of Trying to Define Truth’ a dois pontos
importantes para a nossa discussão. O primeiro é defender uma leitura anti deflacionista
do Wahrheitsbegriff. Como Davidson concorda com os deflacionistas quanto à rejeição das
explicações do conceito em termos de utilidade, correspondência ou coerência, conclui que
a definição aristotélica é a mais interessante e reconhece na Convenção-T uma instância
mais precisa dessa definição, a opção natural a ambos deflacionistas e primitivistas é
fundamentar suas teses no Wahrheitsbegriff.

Logo, Davidson critica as leituras deflacionistas feitas por e.g. Quine, Horwich e Soames.
Conforme Davidson:

Convention-T is not a rough substitute for a general definition: it is part of a successful
attempt to persuade us that his formal definitions apply our single pretheoretical concept
of truth to certain languages. Deflationists cannot, then, appeal to Tarski simply because
he demonstrated how to handle the semantics of quantification for individual languages.
Leeds, Horwich, Williams, and others who have contended that all Tarski did was reveal the
usefulness of an otherwise dispensable concept are wrong. DAVIDSON (1996, pp.270)

17DAVIDSON (1969, pp.752-3).
18DAVIDSON (1996, p.267).
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O segundo ponto é atacar a crítica de que as definições de Verdade amoldadas à
Convenção-T não explicitam o sentido das proposições. Ou seja, mesmo que uma definição
nos termos da Convenção-T seja livre de antinomias e adequada extensionalmente, isso não
nos daria informações importantes acerca do sentido proposicional e portanto não poderia
servir para dar conta da semântica da linguagem.

Em outras palavras: é possível explicar a noção de sentido sem apelar à noção de
Verdade. Esse argumento também é anti primitivista, pois nesse caso Verdade é dispensável
em favor de outras noções, por exemplo assertibilidade justificada. Conforme Davidson
coloca:

I confess I do not see how, if truth is an assertability condition, and knowing the assertability
conditions is understanding, we can understand a sentence without having the concept of
truth. I realize, however, that this is disputed territory, and that heavy thinkers like Michael
Dummett, Putnam, and Soames, following various leads suggested by Ludwig Wittgenstein
and H. P. Grice, believe that an account of meaning can be made to depend on a notion of
assertability or use which does not in turn appeal to the concept of truth. DAVIDSON (1996,
p.275)

Davidson argumenta na passagem que, pelo contrário, nós já estamos justificados no ato
assertórico em virtude de termos, previamente, a crença de que o que é asserido é verdadeiro.
Especialmente porque as condições que causam a asserção, ou melhor, permitem nossa
consideração (ato de hipotetizar) de certas sentenças como verdadeiras, constituem as
condições de verdade, e portanto o sentido, das sentenças asseridas.

A conclusão de Davidson é que o problema de todas as outras abordagens é, também,
um problema de atitude filosófica:

I conclude that the prospects for a deflationary theory of truth are dim. (...). We are still
under the spell of the Socratic idea that we must keep asking for the essence of an idea (...).
We still fall for the freshman fallacy that demands that we define our terms as a prelude to
saying anything further with or about them. DAVIDSON (1996, p.275)

E a razão principal, novamente, é a prova de Tarski da indefinibilidade da Verdade:

Since Tarski, we are leery of the word ‘definition’ when we are thinking of a concept of truth
not relativized to a language, but we have not given up the definitional urge. Thus, I see
Horwich’s schema on a par in this regard with Dummett’s notion of justified assertability,
Putnam’s ideally justified assertability, and the various formulations of correspondence and
coherence theories. I see all of them as, if not attempts at definitions in the strict sense,
attempts at substitutes for definitions. In the case of truth, there is no short substitute.
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DAVIDSON (1996, p.276)

O argumento de Davidson repousa, essencialmente, na sua leitura de que Tarski realmente
provou que Verdade é indefinível. Sendo assim, as explanações de Horwich, Dummett,
Putnam e outros conflitam com o resultado de Tarski.

1.3 Primitivismo Contemporâneo

Jamin Asay baseia parte do seu primitivismo também nos trabalhos de Tarski. Ele explica
sua concepção de primitivismo no artigo ‘Tarski and Primitivism About Truth’ (2013) da
seguinte forma:

Primitivism is the view that truth is a fundamental concept. As such, it cannot be analyzed,
defined, or reduced into concepts that are more fundamental. Accordingly, primitivism is
opposed to the traditional substantive theories of truth, such as the correspondence, coherence,
and pragmatic theories, which hold that truth, while a substantive notion, is nevertheless
analyzable into those further notions. Primitivism is also opposed to deflationism, which
rejects the claim of truth’s fundamentality. Horwich, for example, argues that truth can be
defined, albeit implicitly, by the T-sentences (e. g., ‘The proposition that 2 is prime is true if
and only if 2 is prime’), which he claims are the “fundamental principles” of truth (1990: 18).
Primitivists, by contrast, deny that there are any such fundamental principles about truth. If
there were, truth itself wouldn’t be fundamental. Far from being a fundamental concept of
preeminent philosophical worth, truth, say deflationists, is a rather innocuous notion of mere
expressive utility. ASAY (2013b, p.2)

Na concepção de Asay, o primitivismo é uma alternativa às teorias da Verdade que ou
enxergam Verdade como um conceito metafisicamente robusto, ou inócuo e deflacionado
de qualquer conteúdo. Segundo ele, Tarski tem como premissa que todos temos um noção
básica de Verdade, que exista uma concepção intuitiva de Verdade independente do seu
emprego linguístico. A análise dessa concepção intuitiva é o foco do primitivista.19

Como vimos na hipótese central de trabalho, Davidson argumenta que a prova de
Tarski envolveria mostrar que a restrição a linguagens particulares é necessária e, portanto,
uma definição geral de Verdade não é possível. Asay, entretanto, discorda da afirmação de
Davidson: não é tão claro que Tarski tenha cabalmente demonstrado que o conceito de
Verdade é indefinível. Conforme Asay:

Davidson repeatedly claims that Tarski has “proved” that the concept of truth is indefinable
(1990b: 285-6; 1996: 265, 269-70, 275-6), but it is unclear what proof he is referring to. Tarski’s
formal indefinability proof (as found in Section 5 of Tarski 1956a) applies only to formal

19ASAY (2013b, pp.2-3).
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languages that fail to satisfy the condition of essential richness. As for Tarski’s pessimistic
remarks concerning the definability of truth for natural languages (as found in Section 1 of
Tarski 1956a), these do not constitute a proof, as the hedged language of the passages quoted
in this paragraph reveals. Like Davidson, I believe that primitivists can find plenty of value
in Tarski’s work on definability, but I do not believe, as Davidson appears to, that Tarski
has proven the truth of primitivism (or that Tarski believes himself to have done so). ASAY
(2013c, p.224n10)

As passagens a que Asay se refere são as seguintes:

If these observations are correct, then the very possibility of a consistent use of the expression
‘true sentence’ which is in harmony with the laws of logic and the spirit of everyday language
seems to be very questionable, and consequently the same doubt attaches to the possibility of
constructing a correct definition of this expression. TARSKI (1983, p.165)

e

Our everyday language is certainly not one with an exactly specified structure. We do not
know precisely which expressions are sentences, and we know even to a smaller degree which
sentences are to be taken as assertible. Thus the problem of consistency has no exact meaning
with respect to this language. We may at best only risk the guess that a language whose
structure has been exactly specified and which resembles our everyday language as closely as
possible would be inconsistent. TARSKI (1944, p.352)

Embora Asay diga que para Tarski, de acordo com essas passagens, a indefinibilidade
para linguagens naturais é meramente indicada, não afirmada, é importante notar que a
razão é que o problema da consistência para linguagens naturais não tem um sentido claro.
Segundo Tarski:

The problem of the definition of truth obtains a precise meaning and can be solved in a
rigorous way only for those languages whose structure has been exactly specified. For other
languages—thus, for all natural, “spoken” languages—the meaning of the problem is more or
less vague, and its solution can have only an approximate character. TARSKI (1944, p.347)

Tarski prossegue:

At first blush it would seem that this language (...) must be inconsistent. But actually the
case is not so simple. Our everyday language is certainly not one with an exactly specified
structure. We do not know precisely which expressions are sentences, and we know even to a
smaller degree which sentences are to be taken as assertible. Thus the problem of consistency
has no exact meaning with respect to this language. We may at best only risk the guess
that a language whose structure has been exactly specified and which resembles our everyday
language as closely as possible would be inconsistent. TARSKI (1944, p.349)
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Logo, se o problema conclusivamente não faz sentido, não podemos esperar que alguma
definição de “sentença verdadeira” possa ser dada para linguagens naturais atendendo ao
critério de correção formal. Não poderia por não fazer sentido e, da mesma forma, Tarski
não poderia afirmar que uma prova da consistência, ou da inconsistência, das linguagens
naturais seja possível.

Mesmo no caso das linguagens formalizadas de ordem infinita, nas quais o problema
da consistência é perfeitamente claro, uma prova de consistência ainda é inconclusiva
sob um aspecto importante: tal prova é baseada numa assumpção de consistência da
metalinguagem. Como Tarski explica, a prova de consistência dessa eliminabilidade
é dada na meta-metalinguagem, e uma prova de consistência da meta-metalinguagem
necessariamente deveria ser dada em alguma meta-meta-metalinguagem etc.20

Por outro lado, Asay está correto em questionar a afirmação de Davidson, já que
Davidson não dá motivos convincentes para sustentar sua alegação. Não podemos dizer
simplesmente que o teorema da indefinibilidade “prova” o primitivismo. No caso das
linguagens de ordem infinita, é possível dar uma prova de consistência, o que, no caso
em questão, se traduz na possibilidade de construir uma definição de Verdade. Mas esse
fato, por si só, também não nos permite concluir que o primitivismo naufrague ou que o
deflacionismo prospere, pois tal prova não tem um sentido absoluto conforme o parágrafo
anterior.

Em todo caso, a estratégia de Asay para defender o primitivismo é argumentar por
um deflacionismo metafísico acerca de Verdade como propriedade, e um primitivismo
conceitual da noção de Verdade como fundacional no seu poder explicativo de outras
noções importantes, e.g., significado, asserção, crença, paradoxo etc.21 A defesa de Asay do
primitivismo também inclui a vindicação da tese da onipresença da Verdade de Gottlob
Frege.22 Faremos a seguir um pequeno esboço dessa tese.

Frege deu duas espécies de argumentos a favor da indefinibilidade da Verdade: cir-
cularidade ou regresso epistêmicos e circularidade conceitual.23 O primeiro argumento
é conhecido como o “moinho de Frege”, segundo o qual tentativas de se definir Verdade
envolvem um regresso epistêmico.24

O segundo argumento é baseado na tese conhecida como “onipresença da Verdade”,
segundo a qual tentativas de se definir Verdade envolvem circularidade conceitual. A

20Ver os comentários em TARSKI (1983, p.195-6).
21ASAY (2013c, p.330).
22ASAY (2013c) e 2013.
23Ver ASAY (2013c, p.212ff) e SOAMES (1999, 21–9).
24FREGE (1956, p.291) e FREGE (1979, pp.128-9,134).
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onipresença consiste na tese de que qualquer noção ou conceito empregados para se definir
Verdade pressupõe o uso prévio do conceito de Verdade. Frege dá um exemplo:

It is also worth noticing that the sentence ‘I smell the scent of violets’ has just the same
content as the sentence ‘It is true that I smell the scent of violets.’ So it seems, then, that
nothing is added to the thought by my ascribing to it the property of truth. And yet is it not
a great result when the scientist after much hesitation and laborious research can finally say
‘My conjecture is true’? The meaning of the word ‘true’ seems to be altogether sui generis.
FREGE (1956, p.293)

A tese da onipresença tem relação com a definição da barra horizontal na Conceitografia
de Frege — Begriffsschrift (1879)25, e posteriores refinamentos dados e.g. em Grundgesetze
der Arithmetik (1893) e Funktion und Begriff (1891). W. Künne explica o seguinte:

Each and every ideographic sentence begins with the horizontal, so each and every ideographic
sentence contains a truth-predicate in the guise of “is identical with the True”, and each and
every thought expressed by an ideographic sentence is about the truth-value True. So, truth
is omnipresent. KÜNNE (2008, p.35)

Para ver isso, consideremos o exemplo do condicional B ⇒ A. A asserção de que B ⇒ A

tem a representação ideográfica

A

B

onde a barra vertical é a asserção de que B ⇒ A. Como Frege explica, a asserção representa
o julgamento de que dentre as quatro possibilidades

1. A é afirmado e B é afirmado;

2. A é afirmado e B é negado;

3. A é negado e B é afirmado;

4. A é negado e B é negado,

a terceira não ocorre e pelo menos uma das outras três ocorre.
Se a barra vertical assertórica fosse omitida, o julgamento se transformaria numa

mera combinação de ideias (Vorstellungsverbindung), das quais, quem as apresenta, não
faz nenhuma afirmação de verdade ou falsidade. O sentido disso é que a Conceitografia
é pensada como uma linguagem científica, onde deve ser possível apresentarmos ideias

25Também chamada de Ideografia.
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falsas sem afirmá-las, para negá-las e daí afirmar como verdadeira a ideia falsa negada;
ou apresentar uma hipótese acerca da conexão causal, a princípio desconhecida, de certas
ideias, o que não é possível se necessariamente tivermos que afirmar o antecedente ou o
consequente.26

Por exemplo, deve ser possível apresentar a falsa hipótese “se a lua está em quadratura
com o sol, então a lua não é observada como um semi-círculo”, onde a conexão causal
hipotética é falsa em virtude do consequente ser uma ideia falsa quando o antecedente é
uma ideia verdadeira. Se colocarmos A′ como a sentença “a lua não é observada como
um semi-círculo” e B como a sentença “a lua está em quadratura com o sol”, a hipótese é
expressada na Conceitografia por

A′

B

e cuja combinação não designa um fato possível. Segundo Frege, a introdução da barra
vertical de julgamento, a asserção ou ato assertórico, seria o mesmo que introduzir o
predicado “é um fato” para essa combinação de ideias, o único predicado ocorrendo na
Conceitografia.27

A ideia da onipresença como expressada pela barra horizontal é mais clara no Grund-
gesetze der Arithmetik (1893). Nesse trabalho, Frege não fala mais na barra horizontal
como a expressão de uma ideia que corresponde ou não a um fato, mas como designando
cabalmente um valor de verdade como um objeto, digamos, o Verum ou o Falsum. A
expressão “ A” denotaria ou o Verum, ou o Falsum. No §32 do Grundgesetze, Frege diz:

[N]ot only a denotation, but also a sense, appertains to all names correctly formed from
our signs. Every such name of a truth-value expresses a sense, a thought. Namely, by
our stipulations it is determined under what conditions the name denotes the True. The
sense of this name—the thought—is the thought that these conditions are fulfilled. Now a
proposition of Begriffsschrift consists of the judgment-stroke and of a name or a Roman mark
of a truth-value. (...) It is now asserted by such a proposition that this name does denote the
True. FREGE (1982, pp.89-90)

Um exemplo dado por Frege no Funktion und Begriff ilustra esse ponto. A expressão

x

é uma função, seus argumentos são expressões bem formadas que denotam o Verum ou o
26Frege em VAN HEIJENOORT (1967, p.11&n6).
27Frege em VAN HEIJENOORT (1967, p.13).
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Falsum. Assim a expressão “2 + 3 = 5” denota o Verum, e portanto

2 + 3 = 5

é a função que toma como argumento o próprio Verum. A separação entre o ato assertórico
e a matéria de fato do julgamento é, novamente, importante para que seja possível lidar
com hipóteses.

Como antes, Frege formaliza essa distinção no ato de introdução da barra vertical
(judgment-stroke) que assere que a função instanciada acima toma o Verum como argumento.
Assim

2 + 3 = 5

expressa simultaneamente o fato de que o Verum está escrito com o nome “2 + 3 = 5” e
que “2 + 3 = 5” efetivamente nomeia o Verum.28

Portanto, Verdade é onipresente pois toda e cada sentença da Conceitografia começa
com a barra horizontal designando um valor de verdade, e com a barra vertical é asserido
que expressões como “2 + 3 = 5”, “a lua é observada como um semi-círculo” etc nomeiam
o Verum. A noção de Verdade está sempre presente.

28FREGE (1997, pp.141-2).



2 O Projeto de Tarski

A questão central das Teorias da Verdade é como definir ou explicar o conceito de Verdade.
O que Tarski mostra é que a resposta para tal questão possui uma parte positiva e uma
parte negativa. Neste capítulo apresentaremos resumidamente a parte positiva e a parte
negativa do projeto tarskiano.

Na primeira seção mostraremos os objetivos de Tarski e os critérios de solução que ele
utiliza. É importante para ele que seja possível provar que a definição de Verdade tem a
extensão correta e, para tal, os critérios de eliminabilidade e não-criatividade têm um papel
importante. A conclusão é que seus objetivos não podem ser atingidos na linguagem natural,
a análise da derivação da antinomia nessa linguagem leva Tarski a concluir que apenas
em linguagens formalizadas é possível definir Verdade com correção formal e adequação
material. Para as últimas linguagens é possível construir uma metalinguagem onde a
adequação material pode ser provada.

Na segunda seção abordamos a construção de Tarski para as linguagens formalizadas
de ordem finita. Ele utiliza o conceito de satisfação para construir a definição de Verdade
e analisa quais as condições gerais para que uma definição desse conceito possa ser dada
em termos do conceito semântico de satisfação. Sua resposta é definir satisfação através
do método recursivo. A linguagem escolhida como base de pesquisa é o cálculo de classes
e a definição recursiva de satisfação é construída com sucesso, mas a definição contém
ambiguidades se empregada diretamente nas outras linguagens de ordem finita. Tarski
emprega a teoria das categorias semânticas (TCS) para resolver essas ambiguidades e
generaliza a construção para todas as linguagens de ordem finita.

Na terceira seção abordamos as linguagens de ordem infinita. Tarski conclui que a
definição de Verdade não é possível para essas linguagens, pois a definição recursiva de
satisfação não admite o emprego dos mesmos métodos de desambiguação proporcionados
pela TCS. Se tais métodos são aplicados, a consequência é que devemos lidar com expressões
de comprimento infinito e, para Tarski, nenhuma linguagem conhecida empregava tais
expressões. O teorema da indefinibilidade da Verdade confirma que uma definição de
Verdade materialmente adequada e formalmente correta não é possível para as linguagens
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de ordem infinita.
Na quarta seção apresentamos as teses finais de Tarski para o conceito de Verdade e para

os demais conceitos semânticos. A conclusão é que para cada linguagem formalizada de
ordem finita, pode ser construída na metalinguagem uma definição de Verdade formalmente
correta e materialmente adequada, para as linguagens de ordem finita isso não é possível e,
como alternativa para esse caso, uma teoria axiomática da Verdade pode ser adotada. Essa
teoria, porém, não pode ter sua consistência provada. Essas são as conclusões traçadas na
versão do artigo de 1933.

Na quinta seção apresentamos as teses revisadas de Tarski na versão do artigo de
1935. Nessa versão, Tarski adiciona o pós-escrito e modifica suas conclusões nos seguintes
termos: para toda linguagem formalizada uma definição de Verdade formalmente correta e
materialmente adequada pode ser construída na metalinguagem, contanto que a ordem
da metalinguagem (finita ou infinita) seja mais alta que a ordem da linguagem objeto. A
construção é possível desde que a metalinguagem seja essencialmente mais rica. A opção
por uma teoria axiomática da Verdade é descartada, pois é possível, agora, provar sua
consistência numa metalinguagem essencialmente mais rica. O fato de que sejam admitidas
ordens infinitas faz com que os princípios da TCS não sejam mais válidos.

2.1 Objetivos

O projeto de Tarski é construir uma definição extensional do conceito de Verdade. Ele
declara seu objetivo logo na introdução do Wahrheitsbegriff :

construir uma definição materialmente adequada e formalmente correta da expressão
“sentença verdadeira”.1

Para tal, analisa no §1 do artigo a linguagem natural e conclui que a definição almejada
não é possível, devendo-se recorrer a linguagens formalizadas.

O conhecido “esquema-T ” abaixo é o encontro das exigências por correção formal
e adequação material necessárias para o projeto de Tarski e é o teste do atendimento
simultâneo de ambos os critérios:

(T) x é uma sentença verdadeira sse p,

onde “x” é o nome da sentença “p”. Para Tarski, (T) é uma versão da definição dada por
Aristóteles na passagem 1011b de sua obra Metafísica, onde diz: verdadeiro é dizer ou do
que é que é, ou do que não é que não é, e falso é dizer ou do que é que não é, ou do que não

1TARSKI (1983, p.152) .
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é que é. Assim, em analogia à definição aristotélica, a sentença p no definiens em (T) é que
“fala do que é que é”, e a expressão “x é uma sentença verdadeira” é o definiendum, a frase
cujo significado é “explicado” pelo definiens, a frase que efetivamente dá a explicação.2

A adequação material é a acurácia com que a definição determina, para uma linguagem,
as sentenças que intuitivamente são consideradas verdadeiras quando formuladas nesta
mesma linguagem. Vale notar que a expressão “adequação material” possui significados
distintos nas diferentes versões e traduções do Wahrheitsbegriff. Por exemplo, a versão
original em polonês para essa expressão é “merytorycznie trafną”, que na tradução em
alemão ficou “sachlich zutreffende”. Finalmente, a versão atual em inglês traduzida do
alemão é “materially adequate”.3

Conforme Wilfrid Hodges, a tradução para o Inglês é infeliz e dá margens a problemas
de interpretação. Na versão original, o termo em polonês trafny é o adjetivo cujo significado
literal é “acurado” ou “no alvo”, logo a expressão “merytorycznie trafną” pode ser traduzida
como “meritoriamente acurada”. Segundo Hodges, um dos propósitos de Tarski com este
critério era o de que a definição deveria ser extensionalmente correta e que essa era uma
das condições que Aristóteles requeria para definições, o que não ficaria tão claro pelo uso
do termo “adequada”.4

A despeito das diferenças textuais, Tarski deixa explicito que uma das ideias norteadoras
na exigência de adequação material é que as definições de Verdade não tenham um caráter
normativo; informalmente colocado, isso significa que não desejamos especificar o significado
da palavra “verdade” criando uma nova noção, mas sim capturar (to catch hold) o significado
da antiga noção contida nesse termo no uso que já se faz dele coloquialmente.5

Do ponto de vista formal, Hodges explica que a exigência de adequação material é
que deve ser possível demonstrar todas as equivalências da forma (T), e a razão disso
seria que Tarski pretende formar a convicção de que a definição de Verdade é correta
extensionalmente. Ou seja, para Tarski é importante provar que a definição tem a extensão
correta.6 Assim, o critério de adequação material é a expressão do caráter anti-normativo
que Tarski pretende para a solução do problema de se definir Verdade.

Segundo Tarski, uma definição de Verdade que seja materialmente adequada deve incluir
como casos especiais todas as instâncias de (T), i.e., deve incluir todas as definições parciais
de Verdade como seu “produto lógico” (a conjunção lógica de todas as instâncias de (T))7

2Ver especialmente a explicação de Tarski em TARSKI (1969, p.64).
3Ver PATTERSON (2012, pp.109-11).
4HODGES (2008, pp.114).
5Conforme Tarski no seu texto de 1944 em TARSKI (1944, p.341).
6HODGES (2008, p.115).
7Por exemplo, se ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn é a lista de todas as sentenças da linguagem, então a definição deve ser

equivalente à conjunção ϕ1 ∧ ϕ2 ∧ . . . , ϕn.



O Projeto de Tarski 32

e deve observar os critérios usuais de “correção metodológica”.8 A correção metodológica
é necessária para provar que a definição tem a extensão correta e trata-se do critério de
correção formal.

A correção formal da definição é a exigência de que não seja possível derivar paradoxos
e antinomias com base na definição.9 Pelo princípio da bivalência, se é possível derivar
uma contradição com base numa instância de (T), então por ex falso quodlibet a adequação
material da definição é trivializada.

Requerer que a definição não gere paradoxos e antinomias tem diversos motivos: (i)
ser possível provar a correção extensional, como visto acima; (ii) evitar objeções como as
direcionadas por Russell a Frege com o famoso paradoxo dos conjuntos que não contém a
si próprios como membros; (iii) conferir um caráter respeitável à semântica como disciplina
científica.10

A razão dada em (iii) é o que leva Tarski a evitar o emprego de conceitos semânticos
primitivamente. Segundo Tarski, em diversas investigações onde o conceito de Verdade
e outros conceitos análogos no domínio da semântica da linguagem foram utilizados,
paradoxos e antinomias surgiram. Dessa forma, na construção das definições que Tarski
dará no texto, nenhum conceito semântico será por ele empregado se não puder previamente
ser reduzido a outros conceitos não semânticos.11

Mario Gómez-Torrente explica que Tarski considera o emprego de conceitos semânticos
primitivamente em diversos lugares, mas que a possibilidade de que um emprego axiomático
de conceitos semânticos gere antinomias no sistema não é desprezível.12 Ou seja, não
necessariamente certo conceito semântico ocasionaria uma antinomia, mas o propósito de
tornar a semântica uma disciplina científica força Tarski a definir tais conceitos em termos
de outros conceitos matematicamente aceitos.

A conclusão de Tarski é a de que não é possível formular (T) na linguagem natural,
mediante certas assumpções, pois obtém-se uma antinomia.13 Uma vez que a linguagem
natural contém a expressão “sentença verdadeira”, o definiendum contendo esse conceito
admite um definiens contendo esse mesmo conceito na mesma linguagem, o que permite
que seja autoaplicável e leve a contradições. Em linhas gerais, as assumpções são que a

8TARSKI (1983, p.187). Ver também TARSKI (1944, p.344).
9Tarski usa indiscriminadamente ambas as denominações “paradoxo” e “antinomia” ao longo do

Wahrheitsbegriff.
10A preocupação de Tarski com (iii) é claramente expressada na sua Comunicação ao Congresso

Internacional de Filosofia Científica de 1935 em Paris (‘The Establishment of Scientific Semantics’), onde
ele apresenta o Wahrheitsbegriff — em TARSKI (1983, pp.401-8).

11TARSKI (1983, pp.152-3).
12GOMEZ-TORRENTE (2001, p.9).
13Veremos a derivação da antinomia com mais detalhes na seção 4.1.
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linguagem natural seja universal e que as leis usuais da lógica valham nesta linguagem.14

Uma linguagem universal é uma linguagem que contém sua própria semântica e é
chamada de semanticamente fechada. Isso significa que a linguagem contém não só
expressões como também (i) os nomes dessas expressões, (ii) termos semânticos como
“nome”, “denotar”, “sentença verdadeira” fazendo referência às sentenças dessa linguagem
e (iii) as sentenças que determinam o uso correto dos termos semânticos (ou seja, contém
suas próprias regras gramaticais na forma de sentenças).15

O que Tarski entende por “leis usuais da lógica” não é inteiramente esclarecido, mas ele
fornece alguns exemplos de tais leis:

As a starting-point we can press into service many laws from formal logic which enable us to
infer the truth or falsehood of sentences from certain of their structural properties; or from
the truth or falsehood of certain sentences to infer analogous properties of other sentences
which can be obtained from the former by means of various structural transformations. Here
are some trivial examples of such laws: every expression consisting of four parts of which
the first is the word ‘if’, the third is the word ‘then’, and the second and fourth are the same
sentence, is a true sentence; if a true sentence consists of four parts, of which the first is the
word ‘if’, the second a true sentence, the third the word ‘then’, then the fourth part is a true
sentence. TARSKI (1983, p.163)

A lei lógica descrita no segundo exemplo acima é o modus ponens, assim podemos dizer
que Tarski assume nas “leis usuais da lógica” regras de inferência clássicas de introdução e
eliminação de conectivos lógicos que nos permitem derivar a antinomia.

A conclusão é que não é possível reduzir Verdade a outros conceitos não semânticos
na linguagem natural, por essa linguagem se tornar inconsistente sob as assumpções de
universalidade e validade das leis usuais da lógica. Isso fere dois critérios definitórios
importantes: eliminabilidade e não-criatividade.16 Pelo critério de eliminabilidade, um
símbolo definido deve sempre ser eliminável de qualquer fórmula de uma Teoria, e pelo
critério de não-criatividade uma nova definição não pode permitir a prova de relações entre
símbolos já definidos e que não era previamente demonstrável.17

Em linhas gerais, uma teoria T é um conjunto de sentenças fechado dedutivamente
onde vale: se T ` ϕ, então ϕ ∈ T. Estritamente falando, o conceito de teoria não se
aplica à linguagem natural e ambos os critérios de eliminabilidade e não-criatividade seriam
sensíveis apenas nas linguagens formais. Contudo, se assumirmos para a linguagem natural

14TARSKI (1983, pp.164-5).
15TARSKI (1983, p.165) e TARSKI (1944, p.348).
16Cf. HODGES (2008, p.116), Tarski não menciona esses critérios no Wahrheitsbegriff, mas numa nota

ao seu artigo ‘Some Methodological Investigations on the Definability of Concepts’ (1934) em TARSKI
(1983, p.307n3).

17Ver SUPPES (1957, p.153).
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que nela valham as leis usuais da lógica, que nela possamos realizar deduções, e que seja
“dedutivamente fechada”, da mesma forma chegamos à conclusão de que não é possível
satisfazer ambos os critérios definitórios na linguagem natural.

O critério de eliminabilidade não é atendido se o mesmo conceito ocorre no definiendum
e no definiens. Ao aplicar (T) na linguagem natural é possível obter a contradição

ϕ é uma sentença verdadeira sse ϕ não é uma sentença verdadeira,

onde o conceito de Verdade ocorre no definiendum e no definiens de (T) através da expressão
“sentença verdadeira”. O critério de não-criatividade é violado por ser possível derivar
qualquer sentença na linguagem natural por ex falso quodlibet.

O critério de eliminabilidade é importante para Tarski já que ele deseja reduzir conceitos
semânticos a conceitos não semânticos, logo conceitos semânticos ocorrendo no definiendum
devem ser elimináveis em favor dos conceitos não semânticos ocorrendo no definiens. No
caso acima a expressão “sentença verdadeira” deve ser eliminável do definiendum, isso
significa que é possível ficar com a sentença equivalente no definiens onde essa expressão
não ocorre.

Já o critério de não-criatividade é importante para Tarski pois a definição de Verdade
deve ser acurada, “no alvo”, então não deve ser o caso de que, por força da definição,
sejamos levados a considerar verdadeiras sentenças que não eram previamente verdadeiras.
Se uma das consequências da definição de Verdade é a contradição acima, então é possível
provar uma relação que não deveria ser derivável, i.e., a equivalência entre uma sentença e
sua negação, o que impossibilita a correção extensional da definição.18

A análise da derivação da antinomia leva Tarski a concluir que apenas em linguagens
formalizadas uma solução para o problema pode ser dada. Segundo ele, uma linguagem
formalizada permite que o sentido de cada expressão seja univocamente determinado por sua
estrutura e tal linguagem não goza da característica de universalidade da linguagem natural,
não contém sua própria semântica. Definindo-se para uma dada linguagem-objeto L uma
metalinguagemML, a expressão “sentença verdadeira” não pode ocorrer no definiens da
definição de Verdade, pois essa expressão pertence apenas àML, a linguagem na qual a
semântica de L é realizada.19

Conclusivamente, é possível que a definição de Verdade para L, dada emML, observe os
critérios de eliminabilidade e não-criatividade, critérios importantes para provar a correção
extensional da definição dada e mostrar que um uso consistente de conceitos semânticos é
possível.

18Sobre os critérios de eliminabilidade e não-criatividade em Tarski ver também RODRIGUES FILHO
(2005, p.32ff).

19TARSKI (1983, pp.165-7).
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2.2 Linguagens Formalizadas de Ordem Finita

Nos §§2 e 3 Tarski define Verdade para a linguagem-objeto escolhida como “projeto-piloto”,
a Linguagem do Cálculo de Classes (Lcc), que seria uma das interpretações da Álgebra
Booleana.20 Tarski discute no §3 como definir Verdade em domínios finitos e infinitos de
indivíduos (objetos) em referência aos trabalhos desenvolvidos em Göttingen por Hilbert
e seus colaboradores, mas observa que a definição de Verdade relativa a domínios de
indivíduos não é essencial para a discussão principal.21

A razão disso fica mais clara no §4, onde Tarski dá a descrição geral dos métodos e
discute como generalizar as definições recursivas dadas para a Lcc a outras linguagens de
ordem finita, i.e., linguagens nas quais um número natural fixo é definido como limite
superior para a ordem das variáveis. Em linhas gerais, a questão relativa a estender um
conjunto de sentenças demonstráveis tal que se torne um conjunto completo, num domínio
particular, é subsidiária da questão mais geral, viz.: se a extensão do conceito de sentença
demonstrável coincide com a extensão do conceito de sentença correta (verdadeira) em todos
os domínios.22 O último conceito é uma clara antecipação da definição de consequência
lógica que Tarski posteriormente dá no famoso artigo de 1936.23

Especificamente, deseja-se encontrar condições gerais para que uma definição de “sen-
tença verdadeira” possa ser dada em termos do conceito semântico de satisfação. Baseando-
se na intuição de que uma sentença verdadeira em todos os domínios de indivíduos, finitos
ou infinitos, seja uma sentença satisfeita por todas as sequências de indivíduos, uma
definição recursiva bem sucedida de satisfação é consequentemente uma definição recursiva
bem sucedida de Verdade.

Definir o conceito semântico de satisfação em termos da morfologia de L, para toda
ϕ ∈ L verdadeira, significa construir naML uma definição recursiva da satisfação de ϕ
por sequências arbitrárias de objetos do universo de discurso, que por sua vez é o mesmo
que caracterizar estruturalmente a noção de sentença verdadeira em todos os domínios já
que, nesse caso, ϕ é verdadeira por não possuir contramodelo.

A morfologia de uma linguagem formalizada L é, para Tarski, a “ciência da forma das
expressões” de L, analogamente às partes da gramática das linguagens naturais onde se
discute estrutura linguística. A metateoria deML é a gramática de L, essencialmente a
morfologia de L.24

20TARSKI (1983, p.168).
21TARSKI (1983, p.199).
22TARSKI (1983, p.240).
23TARSKI (1983, p.417).
24TARSKI (1983, p.251).
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Assim, na terminologia do Wahrheitsbegriff, “caracterização estrutural” ou “morfológica”
é o mesmo que “definir recursivamente”, o que por sua vez trata-se de definir a forma
das sentenças obedecendo à “gramática formal” dada em ML; é, mutatis mutandis, a
possibilidade de formalizar um sistema de prova. A realização bem sucedida dessa tarefa
tem ao menos dois resultados importantes.

O primeiro é que como a noção de sentença demonstrável é uma noção morfológica
por excelência, dada por definições recursivas, se pudermos modificar essas definições
para compreender sequências infinitas de objetos elas serão automaticamente aplicáveis às
sentenças verdadeiras. Vale notar que qualquer sentença ϕ sempre é, por hipótese, recursi-
vamente definível na extensão do conceito de sentença demonstrável. A impossibilidade
de se demonstrar ϕ pode ser, a princípio, contornada por meio de definições adicionais
introduzindo-a como um novo axioma ou fortalecendo o sistema dedutivo por meio de
esquemas inferenciais adicionais. Isso equivale a assumir que toda ϕ ∈ L verdadeira faz
parte de alguma das classes de consequência definidas por Tarski.25

O segundo é a redução do conceito semântico de satisfação a outros não semânticos e,
consequentemente, a redução do conceito de sentença verdadeira nas mesmas bases. Já que
o conceito de satisfação é definido recursivamente, esse conceito fica reduzido a conceitos
lógico-matemáticos.26 Segundo Tarski, a redução é a obtenção de uma série de expressões
nas quais a expressão “sentença verdadeira” não ocorre (nem outra expressão de conteúdo
semântico) mas que são equivalentes em significado.27 Essa redução é necessária para que
seja possível estabelecer uma “gramática” para a linguagem objeto consistente.

Conforme visto na seção anterior, uma definição que permite a redução descrita acima
é uma definição que satisfaz o critério de eliminabilidade. Uma definição que atenda a
ambos os critérios de eliminabilidade e não-criatividade é uma definição explícita, mas na
terminologia de Tarski essas definições são chamadas de definições normais.28 Para Tarski, é
importante que seja possível converter as definições recursivas em definições explícitas para
satisfazer o critério de eliminabilidade e, consequentemente, reduzir o conceito semântico a
conceitos não semânticos.

Tarski realizou essa redução adotando a teoria das categorias semânticas (TCS), uma
teoria que ele considerava universal, válida para qualquer linguagem formalizada.29 A
TCS é uma teoria importante para sua finalidade de generalizar a definição recursiva de

25TARSKI (1983, pp.182-5).
26Para Hartry Field, a definição recursiva de Tarski não tem sucesso em reduzir o conceito de satisfação

a conceitos lógico-matemáticos, mas apenas realiza uma mera tradução de termos — cf. KIRKHAM (1992,
pp.197-201).

27TARSKI (1983, pp.252-3).
28Ver TARSKI (1983, pp.177n1,180n1,182n1 e 193n1).
29TARSKI (1983, pp.214-5).
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satisfação, dada para o cálculo de classes, e empregá-la em todas as linguagens formalizadas
de ordem finita. O problema é que a definição dada para o cálculo de classes contém
ambiguidades que impedem a generalização da definição para outras linguagens de ordem
finita.30

Para resolver o problema de generalizar a definição de satisfação, ele reparte as linguagens
de ordem finita em três espécies, de acordo com as ordens e o número de categorias
semânticas representadas por variáveis e indivíduos ocorrendo na linguagem.31 Além dessas,
Tarski considera o que chama de “linguagens de ordem infinita”, o que resulta num total
de quatro espécies fundamentais de linguagens32:

1. linguagens cujas variáveis pertencem a uma única categoria semântica;

2. linguagens cujas variáveis pertencem a mais de uma categoria semântica, porém
finitas em quantidade;

3. linguagens cujas variáveis pertencem a infinitas categorias semânticas, mas a ordem
de todas é simultaneamente limitada por um número natural fixo;

4. linguagens cujas variáveis têm ordem finita arbitrariamente grande.

As linguagens do primeiro e segundo tipo não guardam maiores dificuldades. Como a
quantidade de categorias semânticas é finita, basta listar as finitas categorias semânticas
pelo número natural atribuído como ordem para cada uma delas, de modo que existirá um
maior número natural atribuído a uma ou mais das categorias semânticas dessas linguagens.
Podemos daí fixar um n ∈ N limitando as ordens de todas as categorias simultaneamente,
basta que seja maior que o maior número natural atribuído a uma ou mais das categorias
semânticas dessas linguagens.

As linguagens do terceiro tipo podem ser ilustradas tomando como exemplo uma
linguagem que possui relações n-árias R(x1, . . . , xn) para todo n ∈ N.33 Tarski explica
que duas relações quaisquer R e R′, de aridades distintas, não podem pertencer a mesma
categoria semântica34, então uma linguagem com relações n-árias para todo n ∈ N terá
infinitas categorias semânticas. Agora, se as infinitas relações acima são relações entre

30TARSKI (1983, p.224).
31Tarski deixa claro que a noção é aplicável a termos linguísticos, seu “abuso terminológico” visaria

facilitar a classificação de termos em categorias semânticas — TARSKI (1983, p.219). Pela TCS, expressões
e também variáveis representando tais expressões têm uma mesma ordem n, assim variáveis representando
indivíduos e também indivíduos são de ordem 1, logo nenhum perigo existe nesse “abuso terminológico”.

32TARSKI (1983, p.220).
33Conforme o exemplo dado em TARSKI (1983, p.231).
34TARSKI (1983, p.219).
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elementos cujas ordens sejam, digamos, todas igualmente k, então a ordem dessas relações
é k + 1, ou melhor, a ordem k + 1 pode lhes ser atribuída.35

2.3 Linguagens Formalizadas de Ordem Infinita

No §5 Tarski considera as linguagens do quarto tipo. Tais linguagens poderiam ser tais
que uma variável de ordem explicitamente infinita é introduzida. Contudo, no exemplo de
Tarski, elas são linguagens que possuem variáveis de ordem finita arbitrariamente grande,
pois, na TCS, apenas ordens finitas são consideradas.

Ele então toma como exemplo de linguagem de ordem infinita a chamada Linguagem
Generalizada do Cálculo de Classes (Lgcc). Uma infinidade de relações R(x1, . . . , xn) ocorre
na Lgcc, como no exemplo do terceiro tipo de linguagem acima, porém admitimos também
relações estratificadas em tipos simples como relações de relações R(X ′1, . . . , X ′n), relações
de relações de relações R(X ′′1 , . . . , X ′′n) etc.

A Lgcc é dita de ordem infinita pois a aplicação dos princípios da TCS demandaria operar
com expressões de ordem infinita. Isso quer dizer que, pelos métodos de desambiguação da
TCS para generalizar a definição de satisfação, o comprimento da expressão obtida para
a categoria semântica unificadora (CSU) teria que ser infinito.36 E, para Tarski, não fica
claro qual o sentido intuitivo de tais expressões, já que nenhuma linguagem conhecida por
ele até então empregava tais expressões.37

Esse resultado é de certa forma um resultado preliminar de indefinibilidade se assu-
mirmos que a TCS é de fato uma teoria universal e necessária como Tarski a considerava
inicialmente. De toda forma, ele confirma que uma definição de Verdade para a Lgcc
atendendo à Convenção-T não é possível pelo conhecido teorema da indefinibilidade da
Verdade.

A Convenção-T diz o seguinte:

Convenção-T. Uma definição formalmente correta do símbolo ‘Tr’, formulada na me-
talinguagem, será chamada de uma definição adequada de verdade se tiver as seguintes
consequências:

(α) todas as sentenças que são obtidas da expressão ‘x ∈ Tr se e somente se p’ pela
substituição do símbolo ‘x’ por um nome estrutural-descritivo de qualquer sentença da

35Observamos que nessa parte do texto Tarski ainda atribuía ordem 1 para nomes de objetos/indivíduos
e variáveis os representando TARSKI (1983, p.218). Somente no pós-escrito é que Tarski passa a adotar a
hierarquia com ordem 0 para nomes de objetos/indivíduos e variáveis os representando—TARSKI (1983,
p.269).

36Veremos a definição de CSU na seção 3.4 e a razão disso na seção 4.2.
37TARSKI (1983, p.244).
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linguagem em questão e do símbolo ‘p’ pela expressão que forma a tradução dessa sentença
na metalinguagem;

(β) a sentença: ‘para qualquer x, se x ∈ Tr, então x ∈ S’ (em outras palavras, ‘Tr ⊆ S’
).38

O símbolo ‘Tr’ representa a classe de todas as sentenças verdadeiras na linguagem. Os
bicondicionais do esquema-T discutido na seção 2.1 são instâncias da cláusula (α) acima.
Para ver isso, aplicamos o princípio de abstração para definir a classe de todas as sentenças
verdadeiras ϕ por meio do predicado Tr(pϕq).39 Pelo princípio, definimos a classe de
sentenças verdadeiras por

ϕ ∈ Tr def= Tr(pϕq),

e as instâncias da Convenção-T são representadas por: Tr(pϕq) ⇐⇒ ϕ. A classe S na
cláusula (β) da Convenção-T é a classe de sentenças significativas dadas na Definição 12
do Wahrheitsbegriff e representa a classe de todas as sentenças verdadeiras e falsas.40

O teorema da indefinibilidade da Verdade mostra que não é possível dar uma definição
de Verdade materialmente adequada para a Lgcc:

Teorema I. (α) Qualquer que seja o modo em que o símbolo ‘Tr’, denotando uma classe
de expressões, for definido na metateoria, será possível derivar dele a negação de uma das
sentenças que foram descritas na condição (α) da Convenção-T; (β) supondo que a classe
de todas as sentenças demonstráveis da metateoria seja consistente, é impossível construir
uma definição adequada de verdade no sentido da Convenção-T com base na metateoria.41

A cláusula (α) é a aplicação do método diagonal de Gödel que será visto na seção 4.3.
Notamos também que a cláusula (α) implica a cláusula (β), pois, se é possível derivar
a negação de alguma sentença da forma Tr(pϕq) ⇐⇒ ϕ, então a definição de Verdade
dada para a Lgcc não pode ser formalmente correta, consequentemente não pode ser
materialmente adequada.42 A cláusula (β) pode ser o caso sem que a cláusula (α) também
o seja. Isso significa que alguma sentença verdadeira não é demonstrável, como será visto
na seção 4.3.

A consequência do teorema da indefinibilidade para Tarski, ao menos até aquele
momento, é a impossibilidade de se definir o conceito semântico de satisfação e os demais

38TARSKI (1983, pp.187-8).
39Os símbolos “p” e “q” são usados informalmente para nomear a sentença, seja por esquema de nome

estrutural ou citação simples. Não são quasi-citações quineanas. Usaremos essa notação no restante da
dissertação.

40TARSKI (1983, p.178).
41TARSKI (1983, p.247).
42Vale notar que a Convenção-T assume que a definição dada seja formalmente correta para avaliar sua

adequação material.
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empregando apenas noções não semânticas, i.e., morfológicas: a significância do resultado
se reduz justamente a isso, afirma Tarski.43 Consequentemente, é a impossibilidade de
conceituar semanticamente Verdade.

Porém, não se aduz dessa impossibilidade que um uso consistente e intuitivamente
correto de conceitos semânticos esteja bloqueado. Uma forma de proceder seria utilizar
apenas um fragmento da linguagem mais rica, por exemplo empregar categorias semânticas
até uma certa ordem definida k ∈ N, o que reduz-se aos casos das linguagens de ordem
finita e portanto não problemáticos. Esse é o sentido do teorema II abaixo:

Teorema II. Para um número natural arbitrário k, previamente dado, é possível construir
uma definição do símbolo ‘Tr’ com base na metateoria que tem, entre suas consequências,
todas aquelas sentenças da condição (α) da Convenção-T nas quais, em lugar do símbolo ‘p’,
ocorrem sentenças com variáveis no máximo da k-ésima ordem (e, além disso, a sentença
aduzida na condição (β) dessa convenção).44

A segunda forma seria o emprego axiomático do conceito de Verdade, conforme o
teorema III abaixo:

Teorema III. Se a classe de todas as sentenças demonstráveis da metateoria for consistente,
e se acrescentarmos à metateoria o símbolo ‘Tr’ como um novo símbolo primitivo e todos
os teoremas descritos nas condições (α) e (β) da Convenção-T como novos axiomas, então
a classe das sentenças demonstráveis na metateoria, aumentada dessa maneira, também
será consistente.45

Note que nesse último caso a consistência da linguagem será desconhecida. Tarski
afirma, por argumento similar ao teorema da compacidade, que se a linguagem assim
erigida for inconsistente, então é possível encontrar um conjunto finito de sentenças que
contém uma contradição. Mesmo nesse caso, contudo, a consistência não seria determinada
em sentido positivo caso tal contradição não fosse encontrada; por razões aproximadamente
análogas às razões pelas quais certa axiomática incompleta, se alargada pela introdução de
sentenças previamente indecidíveis, não tornaria todas as sentenças verdadeiras no modelo
automaticamente decidíveis.46

Ele então considera a adoção da regra-ω (regra-omega) para suplementar as regras
de inferência.47. A regra-ω diz o seguinte: se todas as sentenças {ϕ(a1), ϕ(a2), . . .} são
teoremas, então ∀xϕ(x) é um teorema.

43TARSKI (1983, p.254).
44TARSKI (1983, p.255).
45TARSKI (1983, p.256).
46TARSKI (1983, p.257ff).
47TARSKI (1983, p.259) Ele chama a regra-ω de “regra de indução infinita”, ver discussão em PATTER-

SON (2012, p.159ff).
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O incômodo de Tarski com a adoção da regra-ω é que dessa forma fazemos uma
suposição um tanto artificial relativamente à noção de demonstração, i.e., devido ao caráter
infinitário da regra-ω, essa regra difere essencialmente das regras normais de inferência48:
sempre que aplicada, a regra-ω pressupõe que uma infinidade de sentenças foi demonstrada
e isso nunca ocorre no desenvolvimento de uma ciência.49

Em todo caso, novamente uma questão acerca da consistência da teoria axiomática
que empregue Verdade primitivamente fica em aberto. Tarski diz que já que assumimos
no nosso sistema de prova uma regra infinitária, um argumento por compacidade não
funcionaria. Ou seja, a redução da consistência da axiomática infinitária à consistência de
todas as suas partes finitas não está disponível dada a própria natureza da regra-ω.50

Nos comentários finais ao §5, Tarski conclui que o poder dedutivo desse sistema é
insuficiente para determinar toda a extensão do conceito primitivamente empregado, pois
o sistema obtido com todos os postulados acima sendo o caso ainda seria não categórico e
incompleto. O fortalecimento do sistema dedutivo pelo emprego da regra-ω é insuficiente
para dar uma prova de consistência da linguagem assim construída. Curiosamente, até
mesmo a própria noção de definibilidade seria indefinível, por se tratar de uma noção
semântica.51

2.4 Resultados do Artigo

Em vista dos teoremas anteriores, os resultados são resumidos no §6, onde Tarski estabelece
três teses sobre a definibilidade do conceito de Verdade, estendendo-as à definibilidade dos
conceitos semânticos em geral. Essas teses estão na versão original em polonês do artigo
publicada de 1933, a saber:

Resultados do Artigo 52

A. Para cada linguagem formalizada de ordem finita, pode ser construída na metalinguagem
uma definição formalmente correta e materialmente adequada de sentença verdadeira,
fazendo-se uso apenas de expressões de caráter lógico geral, de expressões da própria
linguagem bem como de termos pertencentes à morfologia da linguagem, isto é, de
nomes de expressões linguísticas e das relações estruturais existentes entre elas.

48Ver os comentários de Tarski sobre essa regra no famoso artigo sobre o conceito de consequência
lógica—TARSKI (1983, p.411).

49TARSKI (1983, p.260).
50TARSKI (1983, p.261).
51TARSKI (1983, p.265n1).
52TARSKI (1983, pp.265-6).
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B. Para linguagens formalizadas de ordem infinita, a construção de uma tal definição é
impossível.

C. Por outro lado, mesmo com respeito a linguagens formalizadas de ordem infinita, o
uso consistente e correto do conceito de verdade torna-se possível com a inclusão desse
conceito no sistema de conceitos primitivos da metalinguagem e a determinação de suas
propriedades fundamentais por meio do método axiomático (a questão de se a teoria da
verdade assim estabelecida não contém contradições permanece sem resposta).

As teses A e B são claras. A leitura da tese C fica clara das considerações acima:
na versão original em polonês de 1933, Tarski não divisava forma alguma de estabelecer
a consistência de uma teoria axiomática da Verdade por nenhum método, embora não
necessariamente a adoção dessa alternativa seja mais problemática do que o emprego de
outros conceitos axiomaticamente conforme é regularmente feito na matemática. Isso é
devido, especialmente, graças à possibilidade de tratar fragmentos dessa teoria de forma
consistente, um objetivo que Tarski atinge com sucesso nos demais casos.

Após as considerações dessa seção, podemos finalmente ler com clareza terminológica
as teses gerais para todos os conceitos semânticos:

Resultados Estendidos 53

A′. A semântica de qualquer linguagem formalizada de ordem finita pode ser construída
como parte da morfologia da linguagem, baseada em definições correspondentemente
construídas.

B′. É impossível estabelecer dessa maneira a semântica das linguagens formalizadas de
ordem infinita.

C′. Mas a semântica de qualquer linguagem formalizada de ordem infinita pode ser estabe-
lecida como uma ciência independente baseada em seus próprios conceitos primitivos e
em seus próprios axiomas, tendo como fundamento lógico um sistema da morfologia da
linguagem (embora uma garantia total de que a semântica construída por tal método
não contenha contradições internas esteja faltando no presente).

por outro lado Notamos que, na tese C′ acima, Tarski menciona um aspecto adicional em
relação à tese C para Verdade: que uma teoria axiomática da semântica tem fundamento
lógico num sistema morfológico para a linguagem. O sentido desse excerto adicional é uma
referência ao método de definição por recursão. Esse método, essencialmente, é a forma
de caracterizar, ou explicitar, estruturalmente o conteúdo dos conceitos semânticos numa
linguagem formalizada.

53TARSKI (1983, p.266).
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2.5 Pós-Escrito

Todas as teses acima são revisadas na versão definitiva em alemão de 1935, com a adição
do Pós-escrito no §7. A diferença principal é a caracterização das ordens das categorias
semânticas por ordinais transfinitos.54 Com isso Tarski contorna as conclusões negativas
anteriores por simplesmente estipular para a metalinguagem variáveis de ordens maiores
que todas as ordens ocorrendo na linguagem objeto. Não será mais um problema a admissão
de variáveis de ordem finita indefinida na linguagem objeto, como nas linguagens do quarto
tipo vistas na seção 2.3.

Já que variáveis de ordem infinita são admitidas na linguagem, a TCS não é mais
válida. Contudo, isso não significa que os resultados anteriores perdem sua validade. Para
todas as linguagens onde não seja possível construir uma metalinguagem de ordem mais
alta, mesmo que seja transfinita, vale o teorema da indefinibilidade.55 A diferença é que
para chegar a essa conclusão não é necessário adotar a TCS, pois essa conclusão é uma
generalização da conclusão obtida com a TCS.

O sentido nesse caso é simplesmente o de que uma prova de consistência é possível. A
alternativa contemplada anteriormente acerca de se recorrer a uma teoria axiomática da
Verdade sem sabermos, contudo, se essa teoria seria ou não consistente, perde importância
justamente porque a sua consistência pode ser decidida numa metalinguagem mais mais
rica.56

Isso significa que não necessariamente tenhamos que operar com expressões de com-
primento infinito, uma consequência no caso anterior do fato de que não eram admitidas
na linguagem categorias semânticas com ordens infinitas; se procedermos à introdução de
variáveis de ordem superior na metalinguagem, ou se adotarmos explicitamente a regra-ω
no sistema dedutivo, isso é evitado.

Assim, por ser possível estabelecer a consistência das linguagens no novo cenário,
Tarski exclui respectivamente as teses C e C′ anteriores relativas às teses revisadas sobre
a definibilidade da Verdade e às teses estendidas aos conceitos semânticos em geral.
Reproduzimos apenas os resultados relativos ao conceito de Verdade:

Resultados Revisados 57

A. Para toda linguagem formalizada pode ser construída na metalinguagem uma definição
formalmente correta e materialmente adequada de sentença verdadeira apenas com o

54Ver a explicação de TARSKI (1983, pp.269-70).
55TARSKI (1983, p.272).
56TARSKI (1983, p.273&n1).
57TARSKI (1983, p.273).



O Projeto de Tarski 44

auxílio de expressões lógicas gerais, de expressões da própria linguagem e de termos da
morfologia da linguagem – mas sob a condição de que a metalinguagem seja de ordem
mais alta que a linguagem que é o objeto de investigação.

B. Se a ordem da metalinguagem for no máximo igual àquela da própria linguagem, uma
tal definição não pode ser construída.

A construção da definição para linguagens de ordem infinita requer que suas meta-
linguagens sejam essencialmente mais ricas em formas gramaticais.58 Como vimos na
introdução, Tarski dá no seu texto de 1944 três formas de se garantir a riqueza essencial
da metalinguagem59:60

(i) empregar naML definições recursivas que não são admitidas na L;

(ii) introduzir naML variáveis de tipo lógico superior a todas as variáveis que ocorrem
em L; ou

(iii) assumir na axiomática daML a existência de classes que são mais compreensivas
que todas as classes cuja existência possa ser estabelecida em L.

A primeira, conforme visto, é a adoção da regra-ω como uma das regras de inferência do
sistema dedutivo e a segunda é assumir uma hierarquia de tipos simples. Uma questão
seria como obter a riqueza essencial para uma metalinguagem que já seja essencialmente
mais rica empregando a forma (i) ou a forma (ii). Ou seja, a questão é se seria possível
obter uma meta-metalinguagem essencialmente mais rica. Isso aparentemente é respondido
por (iii), mas não fica claro qual seria o limite de aplicação dessa forma de obtenção de
riqueza essencial, vale dizer: se aplicando (iii) para a meta-metalinguagem ainda seria
possível aplicar (iii) para uma possível meta-meta-metalinguagem.

58TARSKI (1983, pp.271-2).
59TARSKI (1944, n16).
60DEVIDI e SOLOMON (1999) questionam o conceito de “riqueza essencial”. Gómez-Torrente, contudo,

faz uma leitura crítica do artigo de ambos em GOMEZ-TORRENTE (2001, p.163ff).



3 Tarski Sobre a Definibilidade da Verdade

No capítulo anterior vimos os elementos principais do projeto de Tarski e suas conclusões
gerais no Wahrheitsbegriff. Neste capítulo apresentaremos mais detalhadamente a parte
positiva desses resultados, mencionada no capítulo anterior.

A primeira seção apresenta resumidamente as propriedades básicas das linguagens
formalizadas segundo Tarski. Apresentaremos a Linguagem do Cálculo de Classes (Lcc) e
sua metalinguagem (MLcc). A Lcc é por ele escolhida para ser o projeto-piloto de como
construir definições de Verdade e generalizá-las para todas as linguagens de ordem finita.

Na segunda seção apresentamos a construção da metateoria daMLcc. Para facilitação
da leitura dessa seção, incluímos no Apêndice da dissertação uma tradução nossa de todos
os Axiomas, Definições e Teoremas da apresentação original de Tarski no Wahrheitsbegriff,
por ordem de aparição e com numeração original.

Na terceira seção faremos uma apresentação mais detida da construção de Tarski da
definição recursiva de satisfação. A justificação formal do método recursivo é extraída do
Teorema 126 de Richard Dedekind em seu ‘Was sind und was sollen die Zahlen’ (1888),
o qual é o teorema que possibilita a Tarski um método de transformação de definições
recursivas em definições explícitas.

Na quarta seção apresentaremos a generalização do método de construção da definição
de Verdade para todas as linguagens de ordem finita. Tarski mostra que uma definição
recursiva generalizada do conceito de satisfação é ambígua, mas que tal problema pode ser
contornado pela teoria das categorias semânticas (TCS) de Leśniewski. Aplicando-se a TCS,
é possível definir uma categoria semântica unificadora que remove todas as ambiguidades,
unificando todas as infinitas definições parciais do conceito de satisfação.

45
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3.1 Cálculo de Classes: Linguagem e Metalinguagem

Uma linguagem formalizada para Tarski tem as seguintes características1:

• é dada uma lista (ou descrição estrutural) de todos os símbolos da linguagem em
termos puramente estruturais;

• são identificadas quais as expressões formadas por esses símbolos que sejam sentenças;

• é dada uma lista (ou descrição estrutural) dos axiomas, ou sentenças primitivas;

• as regras de inferência são definidas em termos da estrutura das sentenças, permitem
a transformação de sentenças em outras sentenças.

Basicamente, uma linguagem formalizada é uma linguagem de estrutura exatamente
especificada e que possui um sistema dedutivo baseado num cálculo axiomático.

Tarski escolhe a linguagem do cálculo de classes para seu estudo e define suas proprie-
dades básicas. Nessa linguagem, apenas duas espécies de expressões ocorrem: constantes e
variáveis. Ele emprega a notação polonesa para evitar o uso desnecessário de pontuações e
parêntesis.2

Esquematicamente, os símbolos e as propriedades do cálculo de classes são os seguintes3:

Linguagem do Cálculo de Classes

1. Constantes lógicas: N (negação), A (disjunção), Π (quantificador universal);

2. Constante relacional: I (inclusão);

3. Variáveis: x′, x′′, x′′′, . . . [representam classes de indivíduos — o símbolo x com k

traços subscritos é chamado de k-ésima variável];

4. Expressões: constantes e variáveis, isoladas ou em combinação umas com as outras.
Exemplos: x′′,Πx′, NAx′′′′x′, Ix′′x′, AΠ . [uma expressão não necessariamente é uma
fórmula com sentido, e.g. AΠ não é verdadeira ou falsa];

5. Axiomas lógicos: ANIx′x′Ix′x′ [x′ não se inclui ou x′ se inclui] etc;

6. Axiomas próprios: Πx′Ix′x′ [toda classe se inclui] etc;

7. Regras de inferência: teorema da substituição, modus ponens, introdução e eliminação
de Π.

1TARSKI (1983, p.166)
2TARSKI (1983, p.168n2)
3TARSKI (1983, pp.168-9).
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A metalinguagem possui dois tipos especiais de expressões.
O primeiro tipo são expressões de caráter lógico geral, são expressões tomadas primi-

tivamente ou introduzidas por definição. Elas compreendem (i) uma série de expressões
que têm o mesmo significado das constantes da linguagem objeto — e.g. a expressão da
metalinguagem “(para todas as classes a) a ⊆ a” é a tradução de Πx′Ix′x′ ;4 (ii) outras
expressões que ocorrem na linguagem objeto adicionadas de expressões lógicas e matemáti-
cas que dão mais expressividade à metalinguagem. Por exemplo: outros conectivos lógicos
como “e”, “se ..., então ...”, “sse”; símbolos de igualdade “=”, pertença “∈”, ordem “>”;
símbolos aritméticos como os números naturais “1, 2, 3, ...” e operações “+,−”; relações
n-árias “R(x1, . . . , xn)” etc.5

O segundo tipo são expressões compreendendo termos específicos da metalinguagem
de um caráter estrutural-descritivo. São os nomes, ocorrendo na metalinguagem, das
expressões ocorrendo na linguagem objeto. Por exemplo, enquanto a sentença da linguagem
objeto Πx′Ix′x′ é traduzida na metalinguagem pela sentença “(para todas as classes a)
a ⊆ a”, seu nome na metalinguagem será ((un_in)_ v1)_ v1 , onde os símbolos “un”, “in”,
“v1” e “x_y” são abreviações dos termos estruturais-descritivos “o símbolo de quantificador
universal”, “o símbolo de inclusão”, “a 1-ésima variável” e “a expressão que consiste de
duas expressões sucessivas x e y”.6

Dessa forma, o nome de toda a sentença da linguagem objeto é dado por uma descrição
estrutural sem apelo a uso de marcas de citação. Segundo Tarski, a utilização desses nomes
tem um papel decisivo na definição de Verdade.7 Veremos abaixo que as definições que
fazem parte da metateoria daMLcc empregam essas expressões abreviadas para facilitar o
metacálculo.8

3.2 A Metateoria da MLcc

As expressões da metateoria deMLcc são sequências de símbolos (strings) que satisfazem
os cinco axiomas dados.9 Concatenações válidas são sequências de símbolos que satisfazem
essa axiomática, podem ser analisadas em átomos sintáticos e formam os nomes estruturais
das fórmulas da Lcc naMLcc.

A tradução gramatical desejada tem um componente direto dado pela estipulação
do léxico contida no Axioma 1 (expressões atômicas), e um componente indireto que se

4TARSKI (1983, p.170)
5TARSKI (1983, pp.170-1)
6TARSKI (1983, p.172).
7Ibidem.
8Uma apresentação mais detalhada dessas expressões pode ser encontrada em Mancosu (2008, p.438ff).
9TARSKI (1983, pp.173-4).
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biparte da seguinte forma: os Axiomas 2-4 definem as expressões complexas por meio de
esquemas conformativos, e o Axioma 5 define a classe de todas as expressões que satisfazem
os Axiomas anteriores, ou seja, ele define como obter indutivamente novas expressões,
igualmente por meio de esquemas conformativos e portanto indiretamente. Dado que esses
axiomas são categóricos10, isso significa que existe apenas uma metalinguagem módulo
isomorfismo.

Para ser possível definir o conceito de satisfação, basta que tenhamos sucesso em
caracterizar estruturalmente as expressões e identificar quando n-uplas satisfazem certas
funções sentenciais. Porém, desejamos utilizá-lo numa definição de Verdade formalmente
correta, então a maneira com a qual sentenças são formadas de expressões mais elementares
deve ser clara e consistente. Isto é, as transformações sintáticas, a princípio, obtém tanto
sentenças falsas quanto verdadeiras, assim precisamos estabelecer uma metateoria que
forneça um meta-cálculo formalmente correto. No mínimo, desejamos realizar naMLcc as
mesmas deduções possíveis em Lcc.

Para estabelecer a metateoria, formalizamos as noções de sentença, sentença primitiva
(axioma), consequência e sentença demonstrável (aceita) ou teorema, utilizadas nas defini-
ções recursivas e que baseiam o meta-cálculo.11 O primeiro passo dado por Tarski é definir
símbolos auxiliares nas Definições 1-9, que são representações das sequências de símbolos
que satisfazem os cinco axiomas mencionados, mas se prestam melhor à enunciação das
definições e teoremas na metalinguagem pela similitude com as expressões da linguagem
objeto. A exceção à Lcc é apenas o quantificador existencial na Definição 9, não constante
na Lcc, mas que é introduzido sob a assumpção de que ∃x : ϕ(x) ≡ ∼∀x : ∼ϕ(x).

Nas Definições 10-12 são dados os conceitos de função sentencial (fórmula bem formada),
variável livre de uma função sentencial e sentença (sentença significativa), respectivamente.
Denota-se por S o conjunto de sentenças significativas, sentenças ou verdadeiras ou falsas.
De posse desses critérios de qualificação das sequências de símbolos, e de maneira análoga
aos axiomas que definem as expressões atômicas e complexas da metalinguagem, nas
Definições 13 e 14 são definidas, respectivamente, sequências especiais básicas e operações
que preservam a forma das funções sentenciais analisáveis a uma de tais sequências.

As sequências especiais básicas são os axiomas do meta-cálculo dados na Definição
13, as sentenças primitivas das quais todas as sentenças verdadeiras são formadas. Tais
axiomas são de duas espécies distintas: os da cláusula (α) são axiomas lógicos, ou esquemas
de fórmula, e os da cláusula (β) axiomas próprios do Cálculo de Classes. Os axiomas lógicos
dão sentenças verdadeiras por virtude de forma, assim são introduzidos por esquemas

10TARSKI (1983, p.174n1).
11TARSKI (1983, p.175).
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de fórmula que resultam em tautologias por substituição ou replacement. Os axiomas
próprios são sentenças que mais se aproximam da noção intuitiva de sentença verdadeira
pré formalização, que é expressada tomando o símbolo de inclusão de classes indefinido,
como um conceito primitivo.

Na Definição 14 as regras para operações com variáveis são definidas de forma que a
substituição sistemática de variáveis preserva a forma da função sentencial ou sentença,
i.e., preserva a propriedade de fórmula bem formada. Vale dizer, se a expressão é uma
função sentencial f(x1, . . . , xn), a substituição [yi/xi]f(x1, . . . , xn) = f(y1, . . . , yn) resulta
numa expressão que ainda é uma função sentencial, analogamente para sentenças.

Representemos pelo símbolo “Σ” o conjunto dos axiomas de acordo com a Definição
13. Dadas as operações da Definição 14, e outras operações de introdução e eliminação de
quantificadores e conectivos lógicos, regras de substituição e replacement, obtemos novas
sentenças não constantes em Σ por meio de transformações sintáticas empregando esse
conjunto de regras. As operações com sentenças são formalizadas na Definição 15, e suas
cláusulas descrevem as operações de introdução e eliminação de quantificadores e conectivos
lógicos.

Dessa forma, a noção de consequência é definida recursivamente na Definição 15 de
acordo com graus de complexidade das operações em relação a uma classe Γ fixa de
sentenças. Por exemplo, seja ϕ uma consequência de grau n da classe Γ, então n = 0
sse ϕ ∈ Γ, ou seja, nenhuma operação foi performada; n > 0 sse ϕ 6∈ Γ e certo número
de operações foi performado. A Definição 16 introduz o símbolo Cn(Γ), que representa o
conjunto de sentenças que são consequências de grau n da classe de sentenças Γ, onde n é
um número natural.

Tendo definido a noção de consequência, podemos dizer que ϕ é uma sentença demons-
trável, de um conjunto Γ de sentenças, se existe uma prova satisfazendo a Definição 15, ou
seja, se ∃n : ϕ ∈ Cn(Γ) — o que significa que existe uma sequência finita de n operações
satisfazendo a Definição 15 tendo Γ como o conjunto de premissas e ϕ como conclusão.
Estamos interessados no caso em que Γ = Σ, assim a noção de sentença demonstrável é
introduzida na Definição 17 estipulando que ϕ é uma sentença demonstrável (aceita), ou
teorema, sse ∃n : ϕ ∈ Cn(Σ): em símbolos ϕ ∈ Pr.

Conforme Tarski observa, a Definição 17 repousa sob assumpções de existência de
sentenças que, caso eliminadas, aparentemente prejudicariam a definição. Ou seja, as
assumpções de caráter existencial de Σ são os esquemas de fórmulas dados pelas tautologias
na Definição 13, e se fossem eliminadas de Σ talvez tornassem outras sentenças não
deriváveis.12

12TARSKI (1983, p.183).
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Segundo Tarski, mesmo sem a assumpção existencial de Σ, uma noção abstrata de
provabilidade ainda necessitaria de assumpções de caráter existencial não menos fortes
que as de Σ. Já que a definição de consequência pode ser aritmetizada, a noção abstrata
de provabilidade necessita assumir uma infinidade de números naturais, e para tal seria
necessário introduzir o Axioma da Infinidade para caracterizar a noção de teorema.13

Podemos indicar isso de uma maneira simples. O Axioma da Infinidade assere a
existência de conjuntos indutivos. Pelo Axioma da Infinidade, N é indutivo pois

0 ∈ N e ∀n : n ∈ N⇒ n ∪ {n} ∈ N

A noção de provabilidade definida por Pr é caracterizada pela existência de provas e
repousa numa indução sobre os graus de consequência.

O conjunto Cn+1(Σ) representa todas as consequências de Σ até o grau n e um passo
além. Claramente, o grau n+1 é alcançado se pelo menos uma sentença ψ ∈ Cn(Σ) faz parte
do conjunto de premissas com conclusão ϕ ∈ Cn+1(Σ). Duas situações sempre ocorrem: (i)
temos também ψ ∈ Cn+1(Σ), pois uma sentença já derivada pode ser novamente derivada
reiteradas vezes, e (ii) pelo menos uma sentença ϕ ∈ Cn+1(Σ) é tal que ϕ 6∈ Cn(Σ), pois
sempre é possível formar uma sentença nova, e.g., formando a disjunção ϕ ∨ ϕ. Ou seja,
para todo i ∈ N temos |Ci(Σ)| < |Ci+1(Σ)| e a cadeia de subconjuntos próprios

Σ ⊂ C1(Σ) ⊂ . . . ⊂ Cn(Σ) ⊂ Cn+1(Σ)

Definindo 0 como o grau de consequência de Σ, e colocando Σ = C0(Σ), temos
que 1 = {0} representa C1(Σ) = {C0(Σ)}, 2 = {0, 1} = {0, {0}} representa C2(Σ) =
{C0(Σ), C1(Σ)} = {C0(Σ), {C0(Σ)}}, em geral n+ 1 = {0, 1, . . . , n} = n ∪ {n} representa
Cn+1(Σ) = {C0(Σ), C1(Σ), . . . , Cn(Σ)} = Cn(Σ) ∪ {Cn(Σ)}. Logo

Σ ∈ Pr e ∀Cn(Σ) : Cn(Σ) ∈ Pr ⇒ Cn(Σ) ∪ {Cn(Σ)} ∈ Pr

Segue que Pr é indutivo, e a definição de Pr equivale à assumpção do Axioma da Infinidade.
Independentemente da assumpção existencial contida em Σ, fica claro que uma definição

abstrata de sentença demonstrável traz pressuposições de caráter existencial. Sob tal ponto
de vista, a pressuposição existencial de Σ não macularia a definição se considerarmos que
a introdução de esquemas de fórmulas como axiomas é apenas a definição de um cálculo
axiomático.14 Seja {taut} ∈ Pr o conjunto de tautologias, as Definições 13-15 podem ser

13TARSKI (1983, pp.184-5).
14Ou seja, não precisamos partir da consideração de que Σ contém todas as sentenças dos esquemas de

fórmula, mas que os esquemas são regras para construir novas sentenças.
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lidas da seguinte forma:

Sistema de Prova

• Esquemas de fórmulas: Definição 13, cláusula (α);

• Sentenças atômicas ou axiomas próprios (únicas sentenças ϕ 6∈ {taut} e ϕ ∈ Σ):
Definição 13, cláusula (β);

• Substituição e Replacement de fórmulas (variáveis de funções sentenciais que re-
presentam sub-fórmulas), e de variáveis no predicado de inclusão de classes e nos
quantificadores: Definições 14 e 15, cláusula (γ);

• Introdução e Eliminação do Quantificador Universal: Definição 15, cláusulas (ε) e
(ζ);

• Regra de Inferência (eliminação da disjunção que equivale ao Modus Ponens): Defini-
ção 15, cláusula (δ).

O caso interessante, então, é a possível não provabilidade de certas sentenças mesmo
sob a assumpção de existência mencionada15. Pode ser que certas sentenças não sejam
deriváveis caso a axiomática seja insuficiente, nesse caso ∃ϕ ∈ S : ϕ 6∈ Pr. Essa hipótese
tem um duplo interesse.

O primeiro é que se ϕ for qualquer sentença, verdadeira ou falsa, então Pr é consistente,
caso contrário provaria todas as sentenças de S. Nesse caso podemos obter uma definição
de satisfação consistente com base nas definições recursivas equivalentes ao sistema de
prova acima.

O segundo é que se ϕ for verdadeira a possibilidade de adequação material da definição
de Verdade fica prejudicada, contudo essa hipótese por princípio é contornável já que, até
aquele momento, é assumida a identidade entre Prova e Verdade.

Em analogia às operações que formam as consequências de conjuntos de sentenças,
são introduzidos nas Definições 18-21 conceitos metodológicos para adição de sentenças
verdadeiras não deriváveis de Σ como novos axiomas, uma maneira de contornar o segundo
caso mencionado no parágrafo anterior. Os conceitos, respectivamente, são: sistema dedutivo
(Teoria), classe consistente de sentenças, classe completa de sentenças e equivalência16.
Em outras palavras: assumimos que aML satisfaz as Definições 18-21.

Seja Γ uma classe de sentenças tal que Γ ⊆ S. Então:

• Γ é uma Teoria sse Cn(Γ) ⊆ Γ;
15TARSKI (1983, p.183).
16TARSKI (1983, pp.185).
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• Γ é consistente sse para todo ϕ: ϕ 6∈ Cn(Γ) ou ∼ϕ 6∈ Cn(Γ);

• Γ é completa sse para todo ϕ: ϕ ∈ Cn(Γ) ou ∼ϕ ∈ Cn(Γ);

• ϕ, ψ ∈ Γ são equivalentes (com respeito a Γ) sse tanto ϕ ∨ ∼ψ ∈ Cn(Γ) quanto
∼ϕ ∨ ψ ∈ Cn(Γ).

Em suma, os Axiomas 1-5 definem o léxico daMLcc e a sintaxe das expressões, idêntica
à sintaxe da Lcc. As Definições 1-12 introduzem símbolos auxiliares para facilitar a
metateoria, obter a gramática da Lcc, e definir os conceitos de fórmula bem formada e
sentença que valem para aMLcc tanto quanto para a Lcc. As Definições 13-17 definem
as propriedades do Sistema de Prova, e as Definições 18-21 dão critérios para que se
complemente a axiomática caso o poder dedutivo do Sistema de Prova seja insuficiente.
Como a MLcc deriva exatamente as mesmas sentenças que a Lcc, Lcc é consistente se
MLcc é consistente.

Contudo, a Definição 17 não pode ser considerada como uma definição de sentença
verdadeira. A axiomática e o Sistema de Prova podem não ser suficientes para estabelecer a
verdade ou falsidade de sentenças que são mutuamente incompatíveis, como a sentença que
afirma existirem no mínimo duas classes distintas.17 Dessa forma, a extensão dos conceitos
sentença verdadeira e teorema demonstrável não são naturalmente coincidentes e uma
definição de sentença verdadeira deve, portanto, dar conta de sentenças não demonstráveis.18

O mínimo exigível para essa definição é que na extensão do conceito definido existam
exatamente todas as sentenças verdadeiras, e somente essas. Para tal, deve atender aos
critérios usuais de correção formal e adequação material, ou seja, conter todas as definições
parciais do conceito como casos particulares, e deve ser possível por força dessa definição
provar as sentenças “x não é uma sentença verdadeira” quando a expressão substituindo x
não for uma sentença verdadeira. Tarski diz que tal postulado sobre o comportamento de
uma definição satisfatória é expressado pela Convenção-T.19

Uma definição recursiva direta de Tr (o conjunto das sentenças verdadeiras) não é
possível como no caso de Pr, e a Definição 22 visa suprir essa lacuna. Tendo definido
a satisfação de funções sentenciais recursivamente, a definição de sentença verdadeira é
uma consequência das considerações traçadas anteriormente. Uma sentença verdadeira é
aquela satisfeita por qualquer n-upla de indivíduos, e dado que na Lcc os indivíduos que
instanciam as funções sentenciais são classes, as sentenças verdadeiras são as que verificam
alguma cláusula da Definição 22 para toda sequência de classes dada.

17O Lema E em TARSKI (1983, p.199).
18TARSKI (1983, p.186).
19TARSKI (1983, pp.187-8).
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3.3 Definição Recursiva de Satisfação

Por meio de definições recursivas é possível definir o conceito de satisfação de forma
autônoma, sem auxílio de nenhum outro conceito semântico. Vale dizer, uma definição
recursiva do conceito de satisfação define essa noção sintaticamente, com auxílio de noções
lógicas e matemáticas.

Por exemplo, a propriedade de ser um número par, de ser o fatorial de um número
natural ou de ser uma fórmula bem-formada, podem ser definidas recursivamente. Para
ilustrar, vamos definir recursivamente o fatorial de um número natural da seguinte forma:

Definição de Fatorial. n! é o fatorial do número natural n sse:

(a) n = 0 e 0! = 1; ou

(b) n > 0 e n! = n · (n− 1)!.

Na definição acima vemos que o símbolo “n!” é introduzido para ser a notação dada ao
conceito definido, o conceito de fatorial do número natural n que é destacado em itálico. O
definiendum da definição é a frase “n! é o fatorial do número natural n” e o definiens são
as cláusulas (a) e (b) as quais empregam noções lógico-matemáticas dadas pelas operações
de produto e subtração {·,−} e os conceitos de igualdade e relação de ordem {=, >}, que
explicam o conceito definido recursivamente.

A cláusula (a) define um conjunto base para a recursão, cujo elemento é zero. Na
cláusula (b) a definição do fatorial de n recorre à definição do fatorial de n− 1, a definição
do fatorial de n−1 recorre à definição do fatorial de n−2, e assim por diante recursivamente
até o conjunto base ser atingido. Como exemplo de aplicação da definição verificamos que
0! = 1! da seguinte forma: tome 1 e já que 1 > 0 a cláusula (b) define 1! = 1 · (1−1)! = 1 ·0!
e a cláusula (a) define 0! = 1, logo 1! = 1 · 1 = 1 = 0!.

Recursão parece uma metodologia insatisfatória por ser uma espécie definitória de
caráter indireto, afinal o ideal definitório é que uma definição deva determinar o objeto,
como numa definição explícita. Uma definição explícita para o fatorial de um número
natural n seria

n! é o fatorial do número natural n sse n! =
n∏
i=1

i,

Mesmo uma definição tão simples quanto a definição de fatorial pode ser mal formada se
não tomamos o devido cuidado. Se escolhermos como caso base da recursão o número um
em vez de escolhermos o número zero, vemos que a cláusula (b) nos daria para n = 1 que
1! = 1 · (1− 1)! = 1 · 0! e nesse caso 0! estaria indefinido.
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Outras definições recursivas mais complexas empregam conjuntos base infinitos, possuem
cláusulas mais complicadas e não são tão perspícuas como a definição acima. Em certos
casos, não é imediatamente claro se a pressuposição de existência de elementos de ordem
inferior na recursão não venha a causar um regresso infinito, circularidade, ou dê elementos
indefinidos. A questão então é se qualquer definição recursiva bem construída é consistente.

Tarski reconhece que definições recursivas estão sujeitas a “dúvidas metodológicas”,
mas que com a ajuda de um método geral encontrado em Frege e Dedekind toda definição
recursiva pode ser transformada numa definição explícita20. Uma consequência importante
para Tarski desse fato é que é possível atender ao critério de eliminabilidade mencionado
anteriormente, ou seja, o conceito semântico de satisfação é eliminável do definiendum da
definição explícita equivalente.

Tarski não fornece a fonte em Frege, mas cita diversos teoremas demonstrados por
Dedekind em ‘Was sind und was sollen die Zahlen’ (1888) que justificam a metodologia.
Dentre os teoremas temos em especial o Teorema 12621:

DEDEKIND (1888, Teorema 126) (Definição por Indução/Recursão). Dada uma
função θ : Ω→ Ω e determinado ω ∈ Ω, existe uma única função Φ tal que

I. Φ : N→ Ω;

II. Φ(1) = ω;

III. ∀n ∈ N : Φ(n+ 1) = θ(Φ(n)).

Informalmente, se Ω é denumerável pela cláusula I e se as definições recursivas dadas
em Ω são funções θ : Ω→ Ω, o Teorema 126 mostra que, fixando-se um termo base ω ∈ Ω
para a função recursiva θ definida em Ω, é possível ordenar os elementos de Ω em termos
de θ de forma única pela função Φ.

A cláusula III garante que a fórmula que é univocamente numerada com n + 1 por
Φ seja univocamente obtida da fórmula numerada com n pela função recursiva θ. Ou
seja, existe uma única função enumerativa Φ tal que toda fórmula de índice n+ 1 é dada
precisamente em função da fórmula de índice n como se deseja para a definição recursiva.

Para ver a importância da unicidade de Φ, suponha por absurdo que houvesse uma
outra função enumerativa Ψ para o mesmo termo base ω e a mesma função recursiva
θ. Temos Φ(1) = Ψ(1) = ω, assim assuma sem perda de generalidade ambas idênticas
até certo número natural k ≥ 1 e diferentes em k + 1, dessa forma Φ(k) = Ψ(k) e

20TARSKI (1983, p.175n1).
21As definições recursivas são as Definições 4, 10, 11, 14, 22 e 24. Tarski de fato fornece exemplos de defini-

ções explícitas (as quais chama de normais) para a maioria delas, ver TARSKI (1983, pp.177n1,180n1,182n1
e 193n1).
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Φ(k+1) 6= Ψ(k+1). Pela cláusula III do teorema Φ(k+1) = θ(Φ(k)) e Ψ(k+1) = θ(Ψ(k)),
então, substituindo Φ(k + 1) por θ(Φ(k)) e Ψ(k + 1) por θ(Ψ(k)) em Φ(k + 1) 6= Ψ(k + 1),
obtemos (i) θ(Φ(k)) 6= θ(Ψ(k)). Porém, como também Φ(k) = Ψ(k) por hipótese temos
que (ii) θ(Φ(k)) = θ(Ψ(k)), contrariando (i).

O Teorema 126 mostra que inconsistências como as acima não ocorrem e que, portanto,
as definições recursivas são bem fundadas. Isso permite que Tarski as empregue com
segurança. Outra razão para empregar definições recursivas é a infinidade de sentenças da
linguagem. A adequação material da definição de Verdade seria trivial caso o número de
sentenças da linguagem fosse finito.22

Suponha que S = {ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn} seja o conjunto de todas as sentenças de uma lin-
guagem finita Lfin. A cláusula (α) da Convenção-T, viz. “∀x : x ∈ Tr sse x = pϕq e ϕ”,
seria facilmente satisfeita formando a disjunção finita de todas as definições parciais de
Verdade, ou seja:

(Def) x ∈ Tr sse x = pϕ1q e ϕ1, ou x = pϕ2q e ϕ2, . . . , ou x = pϕnq e ϕn.

Como Def é uma sentença por si mesma e claramente Def 6∈ S, então Def é formulada
na linguagem natural e não pode ser formulada em Lfin. Mas se o número de sentenças
da linguagem é potencialmente infinito, uma definição de Verdade explícita não é possível
simplesmente porque necessitaria de infinitas palavras para ser expressada e, para Tarski,
uma expressão contendo infinitas palavras não pode ser formulada em nenhuma linguagem.23

Por esse motivo uma definição como Def não pode ser formulada diretamente. Mas, se
“∀x : x ∈ Tr sse x = pϕq e ϕ” é satisfeita, o emprego de recursão torna possível lidar com
uma Def potencialmente infinita e satisfazer a exigência de que a ordem da linguagem na
qual Def é formulada seja superior à ordem de L.

As sentenças ϕ ∈ L não necessariamente são formadas de outras sentenças mais simples.
Isso significa que o método de recursão não pode ser aplicado diretamente para definir
a noção de Verdade.24 Por exemplo, a sentença ∀xϕ(x) pode conter sub-fórmulas onde
x ocorre livre, assim uma análise recursiva do valor de verdade de ∀xϕ(x) depende da
análise dos modelos de todas as sub-fórmulas. Entretanto, como uma sequência de objetos
satisfaz ∀xϕ(x) apenas se satisfaz ao menos alguma sub-fórmula de ∀xϕ(x), o conceito de
satisfação pode ser definido por recursão.

De maneira geral, dizemos que f(x) é satisfeita quando a variável livre x é instanciada por
um certo objeto a no domínio de discurso, uma forma de dizer que essa instanciação torna

22TARSKI (1983, p.188).
23Ver a discussão desse ponto em TARSKI (1983, pp.188-9) e TARSKI (1969, p.65)
24TARSKI (1983, p.189).
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f(a) uma fórmula verdadeira. Por exemplo, “x+ 2 = 3” será uma equação verdadeira se
substituirmos x por 1, “x é a capital do país y” será uma relação verdadeira se substituirmos
x por Brasília e y por Brasil etc. Em tal explicação informal, recorremos à noção de Verdade
para explicar a noção de satisfação. Tarski inverte a explicação mediante as observações a
seguir.

No esquema recursivo de Tarski, uma fórmula bem formada com variáveis livres é
chamada de uma função sentencial25, e uma sentença (ou sentença significativa) é uma
função sentencial sem variáveis livres.26

Seja 〈a1, . . . , an〉 uma n-upla ordenada que representa uma sequência de objetos qualquer,
e seja f(x1, . . . , xn) uma função sentencial, assim ϕ é a sentença obtida da instanciação de
f(x1, . . . , xn) por 〈a1, . . . , an〉, ou seja, ϕ = f(a1, . . . , an).

Não sabemos se ϕ é verdadeira ou falsa, mas ϕ é uma sentença significativa, tem
um valor de verdade. Ainda não definimos satisfação, mas já podemos fazer a seguinte
observação: sendo ϕ verdadeira ou falsa certamente [[f(a1, . . . , an)]] = [[f(a1, . . . , an, ~x)]],
onde [[ϕ]] é a valoração da sentença ϕ — [[—]] retorna verdadeiro ou falso — e ~x representa
uma quantidade arbitrária de posições adicionadas à n-upla.

Vamos representar verdadeiro por “1” e falso por “0”. Já que uma sentença significativa
não necessita da adição de nenhum termo para ter um valor de verdade, [[ϕ]] = 1 sse
[[ϕ(~x)]] = 1, e [[ϕ]] = 0 sse [[ϕ(~x)]] = 0. Dessa observação concluímos que o valor de verdade
da sentença não mudará se instanciada por uma sequência de objetos com posições extras
arbitrárias que não correspondem a nenhuma variável livre da função sentencial. Logo,
podemos generalizar essa observação para considerar que cada n-upla ordenada 〈a1, . . . , an〉
é uma sequência infinita de objetos representada por 〈a1, . . . , an, ~x〉.27

Claramente, uma sentença é verdadeira se o resultado é uma asserção aceita, e falsa
caso contrário. Se nenhuma n-upla 〈a1, . . . , an〉 satisfaz f(x1, . . . , xn), então nenhuma
sequência generalizada 〈a1, . . . , an, ~x〉 satisfaz f(x1, . . . , xn), e já que trivialmente nenhuma
(n− k)-upla 〈a1, . . . , an−k〉 satisfaz f(x1, . . . , xn) para 0 < k ≤ n, segue que ϕ é falsa sse
ϕ(~x) é insatisfatível.

Analogamente, se, digamos, 〈a1, . . . , an〉 satisfaz a função sentencial f(x1, . . . , xn), então
ϕ = f(a1, . . . , an) é uma sentença verdadeira, logo ϕ(~x) é verdadeira. Assim, se pelo menos
uma n-upla satisfaz a função sentencial sem variáveis livres f(a1, . . . , an), então a sentença
ϕ = f(a1, . . . , an) correspondente é satisfeita por toda sequência generalizada 〈~x〉.28

25Tarski não utiliza essa terminologia no presente artigo, mas a adota em nota póstuma ao artigo ‘On
Definable Sets of Real Numbers’ (1931) onde diz que a expressão “fórmula bem formada” substitui a
expressão “função sentencial” devido ao desuso da última — TARSKI (1983, p.114n‡).

26TARSKI (1983, p.178).
27TARSKI (1983, p.191).
28TARSKI (1983, pp.192-4).
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Em poucas palavras: Tarski inverte a explicação e define Verdade em termos de
satisfação observando que uma sentença significativa, sendo ou verdadeira ou falsa, é
satisfeita por toda sequência arbitrária de objetos ou por nenhuma, respectivamente.

O fato de que a definição de Verdade construída forneça um critério estrutural de
Verdade no caso da Lcc é acidental e de forma alguma se traduz num critério geral de
Verdade.29 Temos uma noção intuitiva de sentença verdadeira, pré formalização, com
a qual julgamos se uma função sentencial, instanciada por certa n-upla, torna-se uma
sentença verdadeira ou não.

A Definição 22 é neutra quanto às sentenças serem intuitivamente verdadeiras. Em
outras palavras, essa definição tem sucesso em obter a situação inversa à da explicação
informal de satisfação em termos de Verdade, i.e., dizer que se f(a1, . . . , an) é verdadeira,
então 〈a1, . . . , an〉 satisfaz f(x1, . . . , xn).

Resumidamente, definir Verdade numa linguagem com infinitas sentenças diretamente
não é possível, uma definição explícita necessitaria de infinitas palavras e, para Tarski,
expressões com infinitas palavras não podem ser formuladas em nenhuma linguagem. Isso
o leva a empregar definições recursivas. Como nem sempre sentenças verdadeiras são
compostas de sentenças verdadeiras, Tarski utiliza o conceito semântico de satisfação.

O Teorema 126 de Dedekind mostra que é possível empregar definições recursivas
consistentemente e que podem, a princípio, serem transformadas em definições explícitas, o
que atende os critério de Tarski expressados na Convenção-T. Uma consequência desse fato
é que é possível atender ao critério de eliminabilidade, o conceito semântico de satisfação é
eliminável do definiendum da definição explícita equivalente. Isso satisfaz a exigência de
Tarski de não empregar conceitos semânticos primitivamente.

A ideia de Tarski é definir satisfação por recursão na complexidade das funções sen-
tenciais, o que ele realiza na Definição 22. Como funções sentenciais podem ocorrer com
quantidades arbitrárias de variáveis livres na linguagem, ele generaliza o comprimento das
n-uplas ordenadas para considerá-las infinitas e poder dar uma definição única e geral de
satisfação. Ou seja, as sentenças verdadeiras são as que não falseiam a Definição 22, e
dessa forma Tarski pode trabalhar com sequência infinitas de objetos. Isso é sumarizado
na Definição 23, a definição de sentença verdadeira para a Lcc.

29TARSKI (1983, pp.208-9).
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3.4 Definibilidade nas Linguagens de Ordem Finita

Tarski dedica o restante do §3 a uma série de teoremas, lemas e definições que visam provar
a correção de Pr para a Lcc, e faz considerações dos conceitos definidos quando o universo
de indivíduos é restrito. Não trataremos dessa parte pois Tarski conclui que, por um lado,
a correção de uma sentença em domínios restritos a k indivíduos permite concluir em certos
casos pela correção da sentença em todos os domínios de indivíduos. Contudo, por outro
lado, o sentido desses resultados só pode ser dado se uma formulação precisa e mais geral
de sentença correta é tomada como base das investigações.30 Logo, a definição de sentença
verdadeira em todos os domínios de indivíduos é conceitualmente anterior.

Nesse intuito, Tarski pretende generalizar a construção realizada para a Lcc a todas as
espécies de linguagens de ordem finita no §4. Isso seria realizado pela Definição 22, pois
leva em consideração sequências arbitrárias de indivíduos, mas dessa forma o conceito de
satisfação fica ambíguo. A resolução do problema é dada por Tarski por meio da teoria
das categorias semânticas (TCS) de Leśniewski.

Tarski mostra por meio da TCS que cada conceito semântico individual de satisfação é
distinto. A TCS combina a Teoria dos Tipos Simples de Chwistek e a Teoria das Categorias
de Significado (Bedeutungskategorien) de Husserl, é uma generalização da divisão gramatical
da linguagem natural, aplicada a linguagens formalizadas.31

Husserl distinguia nonsense (Unsinn) de contrassenso (Widersinn). O nonsense é o
resultado de má aplicação da gramática, e.g., usar no lugar de um termo nominal um termo
adjetival como em “a verde tem a cor grama”, enquanto o contrassenso é uma expressão
que respeita a gramática mas não denota nenhum estado-de-coisas atual como “o triângulo
tem nove vértices”. O objetivo de Husserl era determinar as condições para uma expressão
formada por outras expressões significativas possuir um sentido unitário, e tal problema é
enfrentado por Leśniewski por meio da TCS.32

Por essa razão, a TCS é empregada por Tarski como um refinamento do conceito
de satisfação recursivamente definido. A aplicabilidade da TCS significa que deva ser
possível, a princípio, obter categorias semânticas que possuem um sentido semântico
unitário como composicional dos sentidos de todas as categorias semânticas da linguagem
por ela englobadas, como na Bedeutungskategorien de Husserl.

Isso é visto na definição de categoria semântica dada por Tarski33:

30TARSKI (1983, p.241).
31Ver WOLEŃSKI (1988, p.146ff).
32Ver LENCI e Gabriel (2008, p.782ff).
33TARSKI (1983, p.216).
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Definição. Duas expressões pertencem a mesma categoria semântica sse:

1. existe uma função sentencial contendo alguma dessas expressões;

2. uma função sentencial contendo qualquer dessas expressões continua sendo uma
função sentencial se uma expressão é substituída pela outra.

O sentido dessa definição é que obteríamos uma fórmula mal formada se substituíssemos
expressões de categorias semânticas distintas, da mesma forma que se substituíssemos, e.g.,
expressões denotando classes por expressões denotando indivíduos numa fórmula fechada
de segunda ordem. Dessa forma, Tarski conclui na mesma passagem que basta apenas uma
substituição, de uma expressão por outra, que preserve a boa formação de uma função
sentencial para concluir que ambas as expressões pertencem a mesma categoria semântica.
Esse critério ele chama de primeiro princípio da TCS.

Uma definição generalizada de satisfação contém ambiguidades em linguagens com mais
de uma categoria semântica, que poderiam ferir esse princípio. Em apertada síntese, as
ambiguidades devem-se ao fato de que uma noção semântica de satisfação de uma função
sentencial por, digamos, objetos, é obviamente distinta da noção semântica de satisfação
de uma função sentencial por classes de objetos, por classes de classes de objetos etc. O
sentido das expressões é distinto e perde-se a caracterização de função sentencial nos termos
da TCS.

Além disso, a noção é distinta para satisfação de uma função sentencial por 1-uplas,
2-uplas etc., mesmo que os termos das tuplas sejam da mesma categoria semântica. O
tipo semântico de uma função sentencial é a quantidade de variáveis livres que ela possui,
sua aridade, e funções sentenciais de aridades distintas nunca podem pertencer a mesma
categoria semântica.34

Tais fatos tornam uma definição geral única de satisfação impossível em linguagens
mais complexas. Por exemplo, seja a fórmula de primeira ordem

∀x∀y : ∼(xRy ∧ ∼yRx),

onde as variáveis representam indivíduos e R uma relação binária qualquer, e considere
que seja a única relação ocorrendo na linguagem.

Escrevendo a função sentencial dessa fórmula como f(x, y), é possível dar uma definição
generalizada da satisfação de f por tuplas ordenadas de tamanho arbitrário exatamente
como Tarski dá na Definição 22. Assim, 〈a1, a2, ~x〉 satisfaz f(x, y) na medida em que

34TARSKI (1983, p.219). O tipo semântico de uma função sentencial não se confunde com a noção de
tipo na teoria dos tipos de Russell.
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f(a1, a2) será verdadeira, onde ~x designa, como antes, uma quantidade de posições arbitrá-
rias admitindo todas as permutações possíveis de objetos do universo de discurso.

Se pensarmos agora em
∀x∀y : ∼(xRy ∧ ∼yRx)

como uma fórmula numa linguagem de ordem superior, R seria uma variável livre de
segunda ordem, onde f(R, x, y) representa sua função sentencial. As tuplas que satisfazem
f neste caso são relações simétricas somente, numa posição definida numa tupla ordenada
qualquer. Se agora f ′(R, x, y) representa

∀R : ∼(xRy ∧ ∼yRx),

as tuplas que satisfazem f ′ são indivíduos idênticos.
Tais exemplos35 não apenas mostram as ambiguidades existentes no conceito semântico

generalizado de satisfação, como também indicam que a desambiguação pode ser realizada
pela atribuição de uma categoria semântica unificadora (CSU) como uma função sentencial
de aridade superior a todas as aridades de todas as funções sentenciais ocorrendo na
linguagem. Uma CSU é uma categoria semântica obtida pelo método de unificação
semântica das variáveis.36

Um esboço do método é o seguinte: para cada indivíduo a existe uma relação binária
R(x, y) tal que R(b, c) é verdadeira sse b = a e c = a. Nenhum outro indivíduo diferente
de a satisfaz tal relação. Então, é possível criar uma bijeção entre a classe de indivíduos
da linguagem e a classe de tais relações binárias e, generalizando para relações n-árias, a
classe de indivíduos pode ser colocada em bijeção com uma classe de relações n-árias.37

Isso significa que podemos “elevar” a ordem dos indivíduos substituindo-os pelas relações
n-árias equivalentes para certo n fixo, adaptando os termos da linguagem adequadamente.
Note que o n deve ser fixo, pois, conforme mencionamos acima, as funções sentenciais que
representam essas relações serão de categorias semânticas distintas se o tipo semântico
delas for diferente, onde tipo semântico é o mesmo que aridade. Analogamente, tal classe
equivalente de relações n-árias entre indivíduos pode ser colocada em bijeção com uma
classe de relações entre relações.38 Dessa forma, também estamos “elevando” a ordem das
relações.

Já que o tipo semântico das relações será algum n fixo e a ordem da linguagem é finita,
isso implica ser possível unificar todas as categorias semânticas da linguagem numa CSU

35Esses exemplos são dados em TARSKI (1983, p.225).
36TARSKI (1983, p.235).
37TARSKI (1983, p.228).
38Ibidem.
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que terá uma ordem finita m e, consequentemente, é fácil ver que podemos criar uma
metalinguagem de ordem m+ 1. Essa interpretação faz com que, de certa maneira, uma
linguagem de ordem finita qualquer possa ser interpretada numa linguagem de outra ordem.

Isso resolve os problemas de Tarski para as linguagens de ordem finita e ele conclui que
para todos os três tipos de linguagem de ordem finita é possível construir uma definição de
“sentença verdadeira” formalmente correta e materialmente adequada, aplicando o método
de unificação semântica das variáveis.



4 Tarski Sobre a Indefinibilidade da Verdade

No capítulo anterior apresentamos a parte positiva dos resultados de Tarski. Por meio da
TCS é possível generalizar a construção da definição de Verdade para todas as linguagens
formalizadas de ordem finita. Neste capítulo vamos apresentar a parte negativa e detalhar
mais a apresentação feita no capítulo 2.

Na primeira seção apresentaremos as conclusões negativas de Tarski acerca da linguagem
natural. Para Tarski, uma definição de “sentença verdadeira” não pode ser dada para
linguagens naturais, pois devemos assumir que sejam semanticamente fechadas, que valham
as leis da lógica usuais, e que a definição de conceitos como Verdade seja dada na mesma
linguagem. O emprego de conceitos semânticos sem delimitação do seu conteúdo é uma
causa das antinomias, conforme veremos.

Na segunda seção veremos as conclusões negativas de Tarski para a Lgcc e a generalização
desse resultado para as linguagens de ordem infinita. Nessas linguagens, o estabelecimento
de uma CSU seria possível apenas se a expressão a representando fosse de tamanho infinito,
o que ele considera impossível de se formular em qualquer linguagem. Nisso consiste seu
primeiro resultado de indefinibilidade.

Na terceira seção veremos que Tarski, tomando conhecimento dos teoremas de Gödel,
fortalece sua conclusão negativa para derivar o teorema da indefinibilidade da Verdade.
Nessa seção apresentamos a ideia básica do método diagonal e o argumento geral do
teorema da indefinibilidade da Verdade.

4.1 Indefinibilidade na Linguagem Natural

Conforme visto na seção 2.1, para Tarski o esquema-T

(T) x é uma sentença verdadeira sse p,

é uma versão da definição dada por Aristóteles na passagem 1011b de sua obra Metafísica,
onde diz: verdadeiro é dizer ou do que é que é, ou do que não é que não é, e falso é dizer
ou do que é que não é, ou do que não é que é.

62
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A terminologia da lógica medieval empregada por Tarski1 indica como (T) se relaciona
com ambas as exigências de correção formal e adequação material. Segundo essa termi-
nologia, as palavras que ocorrem em p formando a frase explicativa estão em suppositio
formalis, elas contém partes gramaticais articuláveis para uso expressivo. As que ocorrem
em x formando a frase explicada estão em suppositio materialis, as palavras que ocorrem
nela não são, em princípio, gramaticalmente articuláveis, a expressão por inteiro faz menção
à expressão utilizada para expressar o conteúdo sentencial de p, citada entre aspas.2

O definiendum é uma asserção extensional que será materialmente adequada se p for
o caso, contrapositivamente, se p não for o caso, então o definiendum será uma asserção
materialmente inadequada, logo (T) poderia também ser lido como um esquema para
asserções de equivalência extensional entre sentenças em uso e seus nomes em menção.3

Sendo p o caso, necessariamente (T) deve ser verdadeira.
As expressões consideradas por Tarski em (T) admitem diferentes esquemas de nomeação.

A forma mais usual de nomeação é com nomes simples que não guardam relação com a
estrutura das sentenças. Por outro lado, certos nomes possuem relação com sua morfologia,
por exemplo: se ϕ é a sentença “está nevando”, uma forma de criar seu nome é construí-lo
colocando aspas simples em torno da sentença, obtendo: ‘está nevando’. Esse é o chamado
nome por citação (nCIT). Outra forma de nomear é formar o nome descrevendo a estrutura
morfológica da sentença “está nevando” com uma expressão no Português. Esse é o chamado
nome estrutural descritivo (nDES).

O nCIT exibe a estrutura morfológica da sentença, e as aspas simples são parte
integral do nome.4 Essas aspas são a marca da suppositio materialis das expressões que
ocorrem entre elas. Em resumo: as palavras são sintaticamente simples, ou não articuladas,
exatamente como os caracteres no nome “João”, que são rigidamente concatenados e não
podem ser substituídos ou modificados sem que com isso o nome individual seja corrompido
perdendo a denotação, e.g. substituindo “J” por “Q”. Sob esse aspecto, não existe um
círculo vicioso pela ocorrência das mesmas palavras no definiendum e no definiens.5

Ambos os nomes são traduzíveis uns nos outros: do nCIT é perfeitamente possível criar
1TARSKI, 1944 e 1969.
2TARSKI (1944, p.343) e TARSKI (1969, p.64).
3Ver KIRKHAM (1992, pp.175-7). Certo cuidado é requerido na leitura da expressão “sse”, pois não

se deve ler essa expressão, puramente, como um conectivo bicondicional formal. Valem os comentários
do próprio Tarski na seção 15 de TARSKI, 1944, especialmente aqueles direcionados às objeções de Von
Juhos em TARSKI (1944, p.358), e especificamente quando observa: The author of the objection does not
seem to realize that the phrase “if, and only if ” (in opposition to such phrases as “are equivalent”
or “is equivalent to” expresses no relation between sentences at all since it does not combine names of
sentences.[grifos meus]

4TARSKI (1983, p.159).
5Ibidem.
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o nDES fazendo a descrição dos termos entre as aspas simples, e como o nDES é uma
descrição da morfologia da sentença, é possível escrever a sentença e depois quotá-la com
aspas simples, criando-se o nCIT. Outra diferença entre estes dois tipos de nomes e os
nomes comuns, ou não morfológicos, é que eles são únicos. Nomes simples como S1, G, etc,
são fortemente dependentes do contexto.

Na linguagem natural todos esses três tipos de nomes são, em princípio, intercambiáveis.
Não existe nenhuma boa razão para proibir o uso de nenhum deles. Mas a vantagem do
nCIT e do nDES, a princípio, é serem nomes únicos. Tarski dá exemplos de aplicação
desses nomes colocando p como a sentença “está nevando”6:

(l) ‘está nevando’ é uma sentença verdadeira sse está nevando;

(2) uma expressão com duas palavras, a primeira composta das quatro letras E, Esse, Tê
e A com acento agudo, e a segunda das sete letras Ene, e, Vê, A, Ene, Dê e O é uma
sentença verdadeira sse está nevando.

Embora esses nomes tenham essas vantagens, Tarski diz que asserções como as acima
levam a uma contradição. Para demonstrar isso, Tarski emprega uma formulação do
paradoxo do mentiroso devida a Łukasiewicz, como vemos abaixo7:

(I) seja o símbolo “Ł” uma abreviação da expressão “a sentença no item (II) dessa lista”;

(II) Ł não é uma sentença verdadeira;

(III) aplicando (T) para (II), e empregando aspas simples para nomeá-la, teremos:

‘Ł não é uma sentença verdadeira’ é uma sentença verdadeira sse Ł não é uma
sentença verdadeira;

(IV) empiricamente verificamos que Ł é idêntico a ‘Ł não é uma sentença verdadeira’,
então substituindo Ł em (III) teremos:

Ł é uma sentença verdadeira sse Ł não é uma sentença verdadeira.

A fonte da contradição é termos substituído o símbolo “p” no esquema (T) por uma
expressão que contém ela mesma o termo “sentença verdadeira”, e assim forma-se um círculo
vicioso, pois os termos da expressão que pretendia-se definir, viz. “sentença verdadeira”,
ocorrem no definiendum e no definiens. A asserção obtida não poderá servir como uma
definição parcial de verdade da sentença “Ł não é uma sentença verdadeira”

6TARSKI (1983, pp.156-7).
7TARSKI (1983, pp.157-8).
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O problema dessa impossibilidade é que, por hipótese, supomos possível criar uma
definição como (T) que seja materialmente adequada e formalmente correta na linguagem
natural, então deve ser também possível aplicar (T) para (II). Além disso, a substituição
feita em (IV) não parece ser inválida dado que antes foi claramente convencionado que o
símbolo “Ł” fosse uma abreviação da expressão “a sentença no item (II) dessa lista”.

Nenhum motivo racional parece impedir que façamos isso na linguagem natural.8

Logo, a contradição obtida contradiz a hipótese de que uma definição como (T) que seja
materialmente adequada e formalmente correta na linguagem natural, pois (T) não serve
como definição parcial de verdade da sentença “Ł não é uma sentença verdadeira”.

Se pretendemos que a definição seja formalmente correta, ela deve possibilitar o uso
de regras básicas de introdução e eliminação de conectivos lógicos do cálculo sentencial.9

Para tal finalidade, contudo, precisamos de alguma estrutura para que regras elementares
de combinação de expressões possam ser elaboradas, de forma que seja possível determinar
o valor de verdade de partes de tais expressões complexas identificando a ocorrência dos
conectivos lógicos nelas.

Por exemplo, uma regra para combinar expressões com implicação seria facilmente
elaborada sob o esquema “se x então y”, onde duas sentenças x e y, com valor de verdade
definido, seriam ali colocadas formando uma expressão complexa. Daí, quando uma
expressão formada por este esquema fosse considerada bastaria saber que:

• x é uma sentença verdadeira, e

• a expressão “se x então y” também é verdadeira, para concluir que

• y é uma sentença verdadeira.

Tais regras, infelizmente, são impossibilitadas em virtude das patologias linguísticas
evidenciadas pela derivação do paradoxo no esquema de Łukasiewicz, onde a conclusão
acima seria fragilizada se x ou y fossem o nome da expressão “se x então y” inteira, ou se
pudermos livremente estabelecer premissas empíricas como em (IV) acima.

O uso dessa premissa empírica é um emprego não delimitado do conceito semântico
de denotação. O emprego de tal conceito é relacionado à perda de estrutura linguística e
impossibilita um uso consistente do modus ponens.

Após analisar a obtenção da antinomia, Tarski considera as formas de resolver esse
problema. Conclusivamente, ele constata que não pode haver uma linguagem consistente
onde valham as leis usuais da lógica (regras de inferência como modus ponens no exemplo
anterior) e que satisfaça simultaneamente as seguintes condições10:

8TARSKI (1983, p.158).
9TARSKI (1983, pp.163-4).

10TARSKI (1983, p.165).
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(a) para qualquer sentença φ ∈ L, os nomes definidos dessas sentenças φ também
pertencem a essa linguagem L;

(b) deve-se considerar verdadeira toda expressão formada de (T) mediante a substituição
de p por uma sentença φ ∈ L e a substituição de x por seu nome definido;

(c) na linguagem em questão, premissas empiricamente estabelecidas com o mesmo signi-
ficado de (IV) podem ser formuladas e devem ser aceitas como sentenças verdadeiras.

Conforme Tarski também observa, a condição (c) é dispensável por ser possível de-
rivarmos uma antinomia similar à antinomia das palavras heterológicas sem a premissa
empírica.11 A antinomia das palavras heterológicas leva à consequência mais forte de que
não é possível haver linguagem consistente que contenha as leis usuais da lógica e satisfaça
duas condições análogas a (a) e (b), e por não tratar da verdade de sentenças mas da
relação de denotação.

No ‘The Semantic Conception of Truth’, ele dá ainda uma outra forma de obtermos a
antinomia sem que se use o fato empírico de (c)12, ficando a antinomia assim formulada
mais próxima à antinomia das palavras heterológicas, embora ele observe que não está
inteiramente claro em que medida a nova formulação não envolva (implicitamente) uma
premissa empírica.13.

Com pequenas modificações a antinomia é construída como segue:

(I◦) seja S qualquer sentença que comece com as palavras “Toda sentença”;

(II◦) seja S∗ uma nova sentença obtida substituindo em S a palavra “Toda” pela palavra
“A”, e inserindo após a palavra “sentença” a sentença S inteira, colocada entre aspas;
por exemplo, seja S = p Toda sentença é composta de palavras q, então S∗ = p A
sentença “Toda sentença é composta de palavras” é composta de palavras q;

(III◦) vamos chamar S de “auto-aplicável” ou “não auto-aplicável” conforme S∗ seja,
respectivamente, verdadeira ou falsa, pois S∗ é uma instância de S; no exemplo dado
em (II◦) claramente S∗ é verdadeira e assim S é auto-aplicável;

(IV◦) agora consideremos a seguinte sentença:

Toda sentença é não auto-aplicável.

(V◦) segue S∗ = p A sentença “Toda sentença é não auto-aplicável” é não auto-aplicável q.
Agora suponha:

11TARSKI (1983, p.165n1).
12TARSKI (1944, n11).
13Ele afirma que a antinomia de Grelling na linguagem natural seria análoga à que é construída na prova

do teorema da indefinibilidade — TARSKI (1983, p.248n2).
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(i) S é auto-aplicável, então S∗ é falsa e pela definição segue contraditoriamente que
S não é auto-aplicável;

(ii) S não é auto-aplicável, então S∗ é verdadeira e pela definição segue contraditori-
amente que S é auto-aplicável.

Utilizando alternativamente S∗ nas suposições:

(i’) suponha que S∗ é verdadeira, então S não é auto-aplicável, mas por definição S
é auto-aplicável, contradição;

(ii’) suponha S∗ falsa, então S é auto-aplicável, mas por definição S não é auto-
aplicável, contradição.

Em qualquer caso concluímos que:

S é auto-aplicável sse S não é auto-aplicável.

Em virtude da ocorrência de paradoxos como este, Tarski argumenta que o caráter
universal da linguagem natural, i.e., que na linguagem natural seja sempre possível obter
uma tradução de qualquer expressão que ocorra em outras linguagens, ela não é um todo
acabado ou delimitado por fronteiras precisas. E, se assumimos tal universalidade também
devemos, por coerência, admitir que na linguagem natural ocorram juntamente às sentenças
seus nomes definidos, e além deles termos semânticos como “verdade”, “ nome”, “denotação”
etc. Dessa forma, a linguagem natural é dita como uma linguagem semanticamente fechada
e universal.14

4.2 Indefinibilidade nas Linguagens de Ordem Infinita

Relembrando os comentários finais da seção 3.4, a definição de uma categoria semântica
unificadora (CSU) depende da possibilidade de se “elevar” a ordem dos indivíduos e das
relações ocorrendo na linguagem até uma certa ordem finita. Como na Lgcc variáveis de
ordem finita arbitrariamente grande ocorrem, a definição de uma CSU para a Lgcc não é
possível.

Tarski diz que não é possível construir um conceito geral, e semanticamente não ambíguo,
de satisfação sem que se considere o tipo semântico das funções sentenciais envolvidas.15 O
tipo semântico de uma função sentencial é a aridade da função sentencial, funções de tipos

14Ver TARSKI (1983, p.164), 1944, pp.348-9 e 1969, pp.67-8.
15TARSKI (1983, p.244).
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distintos nunca pertencem a mesma categoria semântica.16 Dessa forma, uma “CSU geral”
que englobe toda “CSU da n-ésima ordem” deve ter um tipo semântico superior a todos os
outros.

Para ver isso, primeiro observamos que a definição de uma CSU para a Lgcc requiriria
que essa “CSU geral” englobasse toda “CSU da n-ésima ordem”. Chamemos a CSU geral
de CSUκ e a CSU da n-ésima ordem de CSUn. Temos que, em geral, para toda CSUn de
n-ésima ordem compreendida pela CSUκ, uma CSU(n+1) de (n+ 1)-ésima ordem também
deve ser compreendida pela CSUκ, pois variáveis de ordem finita arbitrariamente grande
ocorrem na Lgcc.

A razão disso é a seguinte. Suponha que todas as categorias semânticas de aridade
até i foram unificadas numa certa CSUn de ordem n. Pela assumpção de que variáveis de
ordem finita arbitrariamente grande ocorrem na Lgcc, existe alguma variável de categoria
semântica de ordem n+ 1 e, por hipótese, aridade igual ou maior a i. Para unificar essa
CSUn com a categoria semântica de ordem n+ 1 é necessária uma CSUn+1 de aridade ao
menos i+ 1.

Isso facilmente mostra que tal categoria unificadora não pode ter uma ordem finita,
pois vale que para todo natural n temos CSUn ⊂CSUκ. Em símbolos poderíamos escrever

CSUκ = f(x1, . . . , xω).

Em outras palavras, por indução no ranque das funções sentenciais, a definição de um
conceito geral de satisfação exige que a CSU construída seja de ordem ω.17 Isso implica, por
outro lado, que não somente o sentido intuitivo de tais expressões seria nebuloso, a definição
recursiva dessa CSU necessitaria de um aparato matemático que não é explicitamente
presente na metateoria deMLgcc, viz. a “regra de indução infinita” — ou “regra-ω” —
discutida por Tarski.18

Isso leva Tarski à conclusão de que em tal cenário nenhuma definição materialmente
adequada e formalmente correta pode ser dada para a Lgcc. O motivo é que não é claro
qual o sentido intuitivo que uma expressão de tamanho infinito como f(x1, . . . , xω) teria,
pois nenhuma das linguagens conhecidas por Tarski empregava expressões de tamanho
infinito.19

A conclusão com a TCS tem importância se notarmos que a não recursividade de um
conceito unificado de satisfação é a impossibilidade de se definir um sentido semântico
unitário como composicional dos sentidos unitários de todas as categorias semânticas da

16TARSKI (1983, p.219).
17Ver o Princípio de Indução de Ranque em VAN DALEN (2013, Teorema 2.1.8, p.13).
18TARSKI (1983, p.259ff).
19TARSKI (1983, pp.244-5).
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linguagem por ela englobadas, o propósito da Bedeutungskategorien de Husserl formalizada
pela TCS em seu uso por Tarski.

Devemos lembrar, também, que uma das razões fundamentais que levaram Tarski a
empregar o método recursivo é que a definição de “sentença verdadeira” não pode ser
dada como mera conjunção infinita de todas as definições parciais. Tais ressalvas explicam
porque Tarski acha o resultado problemático num primeiro momento.20

Tarski conjectura se esse estado de coisas é devido a alguma falha acidental nos métodos
empregados ou a alguma limitação fundamental nos conceitos que se deseja definir, no caso
o conceito de Verdade, ou a alguma limitação fundamental no conceito de satisfação, o
qual é o conceito auxiliar para se construir a almejada definição. De uma maneira mais
precisa, a pergunta é se seria possível, em princípio, construir para as linguagens de ordem
infinita uma definição que satisfizesse a Convenção-T.21

A resposta é negativa. Tomando conhecimento dos teoremas de Gödel, Tarski fortalece
sua conclusão negativa para derivar o teorema da indefinibilidade da Verdade. Na versão
de 1935 do Wahrheitsbegriff, ele emprega ordinais transfinitos para generalizar o resultado,
rejeitando os princípios da TCS e estabelecendo a indefinibilidade como um fenômeno em
função de ordens, agora transfinitas.

Ou seja, no pós-escrito, Tarski alega que uma definição pode ser dada para linguagens de
ordem infinita contanto que a metalinguagem seja “essencialmente mais rica”. O que passará
a ser uma limitação fundamental para a construção da definição em uma linguagem é sua
característica de ser semanticamente fechada, o que no caso das linguagens formalizadas
significa a aplicabilidade do lema diagonal.

Abaixo apresentaremos a ideia do método diagonal, que teve sua origem em Cantor, e
o argumento geral do teorema da indefinibilidade, sem entrar em detalhes técnicos.

4.3 Diagonalização & Teorema da Indefinibilidade da Verdade

A ideia do método diagonal é encontrada em muitas referências, dentre as explanações mais
simples escolhemos a dada por Haim Gaifman.22 O argumento prova a não enumerabilidade
de todos os subconjuntos de números naturais. Seja L = {X0, X1, . . . , Xn, . . .} uma lista
infinita de todos os subconjuntos de N, e defina X∗ como um conjunto de naturais n tal
que

n ∈ X∗ ⇔ n 6∈ Xn,

20TARSKI (1983, p.188) e TARSKI (1969, p.65). Ver também as observações de Tarski acerca da
finitude de tokens linguísticos produzidos pela humanidade em TARSKI (1983, p.174n2).

21TARSKI (1983, p.246).
22GAIFMAN (2006). Ver outras notas em http://www.columbia.edu/~hg17/.

http://www.columbia.edu/~hg17/
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ou seja, X∗ é o conjunto dos n que não pertencem ao n-ésimo subconjunto Xn de N na
lista L.

Como L é completa por hipótese, i.e., contém todo subconjunto de N, então necessaria-
mente deve conter X∗, logo X∗ encontra-se na k-ésima posição da lista para algum k ∈ N
arbitrário fixo. Então X∗ = Xk, e pela definição podemos escrever

n ∈ Xk ⇔ n 6∈ Xn,

particularmente, quando n = k, segue

k ∈ Xk ⇔ k 6∈ Xk,

obtendo uma contradição. Conclui-se que tal lista é não denumerável, em outras palavras:
a lista é incompleta.

O termo “diagonalização” deve-se ao fato de que se arranjarmos todos os conjuntos e
seus índices numa matriz conforme abaixo

0 1 · · · n · · ·
X0 φ0(0) φ0(1) · · · φ0(n) · · ·
X1 φ1(0) φ1(1) · · · φ1(n) · · ·
... ... ... . . . ...

Xn φn(0) φn(1) · · · φn(n) · · ·
... ... ... ... . . .

onde φi(n) é um predicado que retorna 1 se n ∈ Xi, e 0 se n 6∈ Xi, os valores na diagonal
são exatamente o resultado da valoração de n ∈ Xn. Ou seja, quando φi(n) toma como
argumento seu próprio índice. Na situação anterior, escrevendo sem perda de generalidade
o resultado das valorações no lugar de φi(n) temos

0 1 · · · k · · ·
X0 0 1 · · · 1 · · ·
X1 1 1 · · · 1 · · ·
... ... ... . . . ...

Xk 0 1 · · · akk · · ·
... ... ... ... . . .

O valor da entrada akk na matriz acima é indeterminável. Porém, isso se deve a termos
feito a assumpção de que tal lista é completa.
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Uma outra forma de abordar a questão é perguntarmos se podemos construir uma tal
lista que seja completa. Isso é facilmente visto como impossível se admitirmos a existência
de uma função f definida pelo seguinte algoritmo: toda vez que

an0 = a0
0, a

n
1 = a1

1, . . . , a
n
n−1 = an−1

n−1

faça f(ann) = 1 se ann = 0, e f(ann) = 0 se ann = 1. Vamos chamar a função f de diag e
definir

diag(x) =

1 se x = 0

0 se x = 1

Assim, a sequência na diagonal dos valores diag(a0
0), diag(a1

1), . . . , diag(ann) é sempre
diferente de toda sequência numa das linhas da tabela. Como essa sequência deveria
ser encontrada para algum dos conjuntos X se desejamos uma lista completa, a lista é
incompletável.

A conexão com os paradoxos é dada da seguinte forma: se assumirmos que cada índice
é o nome de um predicado que define um conjunto de índices, portanto um conjunto de
nomes de predicados, a “autorreferência” surge.

Essa versão informal é ilustrada pelo famoso Paradoxo de Russell. Defina R = {S |
S 6∈ S}, onde R é o conjunto de todos os conjuntos S que não contém a si próprios como
elementos. Agora, ou R contém a si próprio, ou R não contém a si próprio. Se R ∈ R,
então pela definição de R temos R 6∈ R. Se R 6∈ R, então pela definição de R temos R ∈ R.
Segue que

R 6∈ R ⇐⇒ R ∈ R.

A reflexividade da relação “∈” não necessariamente é o problema. Por exemplo, os
conjuntos de objetos não contém conjuntos como elementos, assim não contém a si próprios
e portanto R poderia ser o conjunto de todos os conjuntos de objetos. O problema é a
universalidade de R, pois se R puder ser incompleto não somos forçados a concluir que
R ∈ R da suposição de que R 6∈ R.

Adaptando o argumento, agora suponha que estudamos, na meta-metalinguagem, a
adequação material de uma definição de Tr, onde Tr é o conjunto de todas as sentenças
verdadeiras de L.

Assim, assumimos que
Tr(pϕq) ⇐⇒ ϕ
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vale para toda ϕ ∈ L, em particular, definimos

Tr(pϕq) def= ϕ ∈ Tr e Pr(pϕq) def= ϕ ∈ Pr

onde Pr é o conjunto de todas as sentenças demonstráveis. Como por hipótese ML é
consistente (o que implica L consistente na construção de Tarski), temos Pr ⊆ Tr.

Se a linguagem pode ser aritmetizada, então para cada sentença ϕ existe uma sentença
aritmética φ equivalente. Agora, tomemos toda sentença φ(x) com uma variável livre e as
listemos, haverá um certo numeral Gödel único representando o nome de cada sentença φ,
que satisfaz ou não cada φ (afinal cada φ é uma sentença aritmética e pode tomar como
argumento o numeral de qualquer sentença aritmética).

Suponha ser possível definir a classe X∗ de sentenças φ onde

φ ∈ X∗ ⇐⇒ ∼Pr(pφq),

e φ ∈ X∗ é representado por alguma sentença com uma variável livre ψ(x) listada, verdadeira
ou não se ∼Pr(pxq) for o caso ou não. Pelo lema diagonal, a “diagonalização” de ψ(x)
implica existir alguma sentença γ tal que

ψ(pγq) ⇐⇒ γ

é demonstrável. Ou seja, γ “diz de si mesma” que não é demonstrável. Como Pr ⊆ Tr

por hipótese de consistência deML, segue que γ é verdadeira, e portanto não pode ser
demonstrada.

Essa situação, por analogia, seria devida ao fato de que, como no argumento mais
acima com a função diag(x), temos um lema que mostra que uma função recursiva análoga
deve existir de forma a impossibilitar a definição de Tr. Ou seja, dado que tal função
“anti-diagonalização” existe, esse conjunto é indefinível. A assumpção de uma lista completa,
como na situação anterior, e que incluiria esse conjunto obtém um pseudo paradoxo por
conflitar com a existência de uma função como diag(x).

Um exemplo interessante dado por Raymond Smullyan23 ilustra essa discussão. Consi-
deremos as sentenças abaixo:

A. Esta sentença não pode jamais ser provada;

B. Esta sentença não pode ser provada no sistema K.
23SMULLYAN (2001, p.73).
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A primeira tem ares de paradoxo, já que se é falsa isso significa que pode ser provada,
e se a linguagem usada é adequada (sound), isto é, só prova sentenças verdadeiras, então
A deve ser uma sentença verdadeira, logo se ela é falsa então é verdadeira, contradição.
Assim, acabamos de provar que ela deve ser verdadeira, logo o que ela diz é o caso, e
portanto ela não pode jamais ser provada.

Mas foi o que acabamos de fazer, provamos que ela é verdadeira, nova contradição.
Segue que se ela é verdadeira então é falsa, e assim A é falsa sse A é verdadeira. O
problema nesta dedução, aponta Smullyan, é que a noção de demonstrabilidade não está
bem definida, afinal o passo crucial depende de se considerar que realmente provamos que
a sentença deveria ser verdadeira, mas os passos do que seja provar uma sentença, numa
linguagem qualquer da qual faça parte, não estão bem definidos.

Então suponha que no sistema K referido pela segunda sentença B realmente tenham
sido definidas as manipulações sintáticas consideradas uma prova, e assuma que tal sistema
seja adequado (sound), então B não será mais um paradoxo, mas sim uma sentença
verdadeira. Pois, se B for falsa, isso significa que ela pode ser provada em K, isto é, que o
que B diz sobre não ser provável em K não é o caso. Mas, como assumimos de antemão que
K é adequado (assumindo que essa assumpção faça sentido), isso significa que K não prova
sentenças falsas, só verdadeiras. Segue que B não pode ser falsa e deve ser verdadeira.

Neste caso, B é verdadeira mas não pode ser provada. É intuitivamente claro nesse
ponto que do fato de B não poder ser provada emK não se chega à sua falsidade, novamente,
para formar a contradição.



5 Conclusão

O resultado principal de nossa pesquisa é que, de fato, a alegação de Davidson é parcialmente
equivocada, como adiantamos na nossa hipótese central de trabalho.

No capítulo 1 cumprimos nossa meta específica (A) e apresentamos a abordagem
primitivista. Nesse capítulo vimos que Davidson faz uso do trabalho de Tarski para rejeitar
diversas leituras deflacionistas e defender o seu primitivismo. Esse capítulo mostrou que o
trabalho de Tarski é importante para o primitivismo de Davidson e para o primitivismo
contemporâneo de Asay. Vimos também que Asay contesta a alegação de Davidson e tem
uma proposta distinta para o primitivismo.

No capítulo 2 cumprimos nossa meta específica (B) comentando os pontos técnicos
principais do Wahrheitsbegriff. Vimos que Tarski considera Verdade definível em linguagens
formalizadas de ordem finita aplicando a TCS e que sua tese de indefinibilidade original
para as linguagens formalizadas de ordem infinita é mitigada rejeitando a validade da TCS
no pós-escrito. Isso significa que Tarski não vê mais como única alternativa o emprego de
uma teoria axiomática da Verdade, ou seja, o emprego dos bicondicionais no esquema-T
como axiomas. Ele dá uma resposta positiva para as dúvidas expressadas na seção 2.3
sobre a consistência da teoria axiomática da Verdade.

Rejeitando a validade da TCS para permitir que as linguagens tenham ordens trans-
finitas, Tarski diz claramente que a consistência dessa teoria pode ser provada numa
metalinguagem mais rica, consequentemente ele retira a antiga tese C que tratava dessa
alternativa. Logo, Verdade pode ser definida para todas as linguagens formalizadas tratadas
por Tarski. Isso prejudica a alegação de Davidson.

As conclusões positivas e negativas de Tarski são detalhadas nos capítulos 3 e 4, onde
cumprimos nossa meta específica (C). No capítulo 3 apresentamos a construção de Tarski
da definição de Verdade. Nesse capítulo, vimos como o emprego da TCS é necessário,
inicialmente, para ele resolver o problema da generalização da definição recursiva de
satisfação a todas as linguagens de ordem finita. A conclusão é que para todas essas
linguagens uma definição de Verdade é possível.

O capítulo 4 mostrou que Davidson tem razão no caso da linguagem natural. Tarski alega
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noWahrheitsbegriff que a linguagem natural é uma linguagem universal, sem estrutura e que
contém sua própria semântica. Se assumirmos que valham as leis usuais da lógica, nenhuma
alternativa existe para a linguagem natural. Tarski nunca considerou o relaxamento dessa
premissa em nenhum dos seus textos sobre o tema.

Ele conclui que a questão de consistência não tem um sentido definido na linguagem
natural e, certamente, se não assumirmos que valham as leis usuais da lógica essa questão
sequer pode ser levantada. Por essa razão, no ‘The Semantic Conception of Truth’, Tarski
diz que o sentido do problema de se obter uma definição nas linguagens naturais é vago e o
problema acerca de sua consistência é também vago. Nesse caso, Davidson está certo e
Asay equivocado.

Em conclusão, para Tarski, a definição de Verdade pode ser construída para todas as
linguagens formalizadas pelo emprego dos critérios que obtêm a riqueza essencial para a
metalinguagem. Nesse caso, Verdade se reduziria a uma noção lógico-matemática, portanto
não semântica. Desse modo, com respeito à nossa meta específica (D), concluímos que
Davidson não pode contestar as teses deflacionistas simplesmente alegando que Tarski
provou Verdade ser indefinível.
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Apêndice

Axiomas, Definições & Teoremas

Axioma 1. ng, sm, un, e in são expressões, nenhuma das quais é idêntica às outras.

Axioma 2. vk é uma expressão se e somente se k é um número natural diferente de 0; vk
é diferente de ng, sm, un, in e também de vl se k 6= l.

Axioma 3. x_y é uma expressão se e somente se x e y são expressões; x_y é diferente
de ng, sm, un, in e de cada uma das expressões vk.

Axioma 4. Se x, y, z e t são expressões, então temos x_y = z_t se e somente se uma
das seguintes condições é satisfeita: (α) x = z e y = t; (β) há uma expressão u tal que
x = z_u e t = u_y; (γ) há uma expressão u tal que z = x_u e y = u_t.

Axioma 5 (Princípio da Indução). Seja X uma classe que satisfaz as seguintes condições:
(α) ng ∈ X, sm ∈ X, un ∈ X e in ∈ X; (β) se k é um número natural diferente de 0,
então vk ∈ X; (γ) se x ∈ X e y ∈ X, então x_y ∈ X. Então toda expressão pertence à
classe X.

Definição 1. x é a inclusão com vk como primeiro e vl como segundo termos —em símbolos
x = ι

k,l
—se e somente se x = (in_v

k
)_ v

l
.

Definição 2. x é a negação da expressão y —em símbolos x = y—se e somente se
x = ng_y.

Definição 3. x é a soma lógica (disjunção) das expressões y e z—em símbolos x = y+z—se
e somente se x = (sm_y)_ z.

Definição 4. x é a soma lógica das expressões t1, t2, . . . , tn—ou uma soma lógica de uma
sequência finita de expressões t com n termos; em símbolos x = ∑n

k tk—se e somente se t é
uma sequência finita de expressões, com n termos, que satisfaz uma das seguintes condições:
(α) n = 1 e x = t1; (β) n > 1 e x = ∑n−1

k tk + tn.

Definição 5. x é o produto lógico (conjunção) das expressões y e z—em símbolos x = y ·z—
se e somente se x = y + z.

Definição 6. x é a quantificação universal da expressão y sob a variável vk—em símbolos
x = ⋂

k y—se e somente se x = (un_vk)_ y.
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Definição 7. x é a quantificação universal da expressão y sob as variáveis vp1 , vp2 , . . . ,
vpn—em símbolos x = ⋂k≤n

pk
y—se e somente se p é uma sequência finita, com n termos,

de números naturais que satisfaz uma das seguintes condições: (α) n = 1 e x = ⋂
p1 y; (β)

n > 1 e x = ⋂k≤n−1
pk

⋂
pn
y.

Definição 8. x é uma quantificação universal da expressão y se e somente se ou x = y ou
há uma sequência finita p, com n termos, de números naturais tal que x = ⋂k≤n

pk
y.

Definição 9. x é a quantificação existencial da expressão y sob a variável vk—em símbolos
x = ⋃

k y—se e somente se x = ⋂
k y.

Definição 10. x é uma função sentencial se e somente se x é uma expressão que satisfaz
uma das quatro condições seguintes: (α) existem números naturais k e l tais que x = ιk,l;
(β) existe uma função sentencial y tal que x = y; (γ) existem funções sentenciais y e z tais
que x = y + z; (δ) existe um número natural k e uma função sentencial y tal que x = ⋂

k y.

Definição 11. vk é uma variável livre da função sentencial x se e somente se k é um
número natural diferente de 0, e X é uma função sentencial que satisfaz uma das quatro
condições seguintes: (α) existe um número natural l tal que x = ιk,l ou x = ιl,k; (β) há uma
função sentencial y tal que vk é uma variável livre de y e x = y; (γ) há funções sentenciais
y e z tais que vk é uma variável livre de y e x = y + z ou x = z + y; (δ) há um número l
diferente de k e uma função sentencial y tais que vk é uma variável livre de y e x = ⋂

l y.

Definição 12. x é uma sentença, ou uma sentença significativa—em símbolos x ∈ S—se
e somente se x é uma função sentencial e nenhuma variável vk é uma variável livre da
função x.

Definição 13. x é um axioma (sentença primitiva) se e somente se x satisfaz uma das
duas condições seguintes: (α) x ∈ S e há funções sentenciais y, z e u tais que x é uma
quantificação universal de uma das quatro funções y + y + y, y + (y + z), y + z + (z + y) e
y + z + (u+ y + (u+ z)); (β) x é idêntico a cada uma das cinco sentenças:⋂

1 ι1,1,
⋂

1
⋂

2
⋂

3 (ι1,2 + ι2,3 + ι1,3) ,⋂
1
⋂

2
⋂

3 (ι1,3 · ι2,3 ·
⋂

4 (ι1,4 + ι2,4 + ι3,4)) ,⋂
1
⋂

2
⋂

3 (ι3,1 · ι3,2 ·
⋂

4 (ι4,1 + ι4,2 + ι4,3)) ,
e⋂

1
⋃

2 (⋂3
⋂

4 ((ι3,1 + ι3,2 + ι3,4) · (ι1,3 + ι2,3 + ι4,3)) · ⋂5 (ι5,1 + ⋃
6 (ι6,2 · ι6,1 · ι6,5))) .

Definição 14. x é uma expressão obtida da função sentencial y pela substituição da variável
(livre) vl pela variável (livre) vk se e somente se k e l são números naturais diferentes de
0 e x e y são funções sentenciais que satisfazem uma das seis condições seguintes: (α)
x = ιk,k e y = ιl,l; (β) há um número natural m diferente de l, tal que x = ιk,m e y = ιl,m,
ou x = ιm,k e y = ιm,l; (γ) vl não é uma variável livre da função y, e x = y; (δ) há funções
sentenciais z e t tais que x = z, y = t e z é uma expressão obtida de t pela substituição da
variável vl pela variável vk; (ε) existem funções sentenciais z, t, u e w tais que x = z + u,
y = t+ w, onde z e u são obtidas de t e w, respectivamente, pela substituição da variável
vl pela variável vk; (ζ) existem funções sentenciais z, t e um número natural m diferente
de k e l tais que x = ⋂

m z, y = ⋂
m t e z é obtida de t pela substituição da variável vl pela

variável vk.
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Definição 15. x é uma consequência de n-ésimo grau da classe de sentenças X se e
somente se x ∈ S, X ⊆ S, n é um número natural e ou (α) n = 0 e x ∈ X, ou n > 0 e
uma das cinco condições seguintes é satisfeita: (β) x é uma consequência de (n− 1)-ésimo
grau da classe X; (γ) existem funções sentenciais u e w, uma sentença y e números naturais
k e l tais que x é a quantificação universal da função u, y é a quantificação universal da
função w, u pode ser obtida da função w pela substituição da variável vl pela variável vk, e
y é uma consequência de (n− 1)-ésimo grau da classe X; (δ) existem funções sentenciais
u e w bem como sentenças y e z tais que x, y e z são quantificações universais das funções
u, w + u e w, respectivamente, e y e z são consequências de (n− 1)-ésimo grau da classe
X; (ε) existem funções sentenciais u e w, uma sentença y e um número natural k tais que
x é uma quantificação universal da função u+ ⋂

k w, y é uma quantificação universal da
função u+ w, vk não é uma variável livre de u, e y é uma consequência de (n− 1)-ésimo
grau da classe X; (ζ) existem funções sentenciais u e w, uma sentença y e um número
natural k, tais que x é uma quantificação universal da função u+w, y é uma quantificação
universal da função u+ ∩kw, e y é uma consequência de (n− 1)-ésimo grau da classe X.

Definição 16. x é uma consequência da classe de sentenças X—simbolicamente x ∈
Cn (X)—se e somente se há um número natural n tal que x é uma consequência de
n-ésimo grau da classe X.

Definição 17. x é uma sentença demonstrável (aceita) ou um teorema—em símbolos
x ∈ Pr—se e somente se x for uma consequência do conjunto de todos os axiomas.

Definição 18. X é um sistema dedutivo se e somente se Cn (X) ⊆ X ⊆ S.

Definição 19. X é uma classe de sentenças consistente se e somente se X ⊆ S e se, para
toda sentença x, ou x 6∈ Cn (X) ou x 6∈ Cn (X).

Definição 20. X é uma classe de sentenças completa se e somente se X ⊆ S e se, para
toda sentença x, ou x ∈ Cn (X) ou x ∈ Cn (X).

Definição 21. As sentenças x e y são equivalentes com respeito à classe de sentenças X
se e somente se x ∈ S, y ∈ S e X ⊆ S e tanto x+ y ∈ Cn (X) quanto y + x ∈ Cn (X).

Convenção-T. Uma definição formalmente correta do símbolo ‘Tr’, formulada na me-
talinguagem, será chamada de uma definição adequada de verdade se tiver as seguintes
consequências:

(α) todas as sentenças que são obtidas da expressão ‘x ∈ Tr se e somente se p’ pela
substituição do símbolo ‘x’ por um nome estrutural-descritivo de qualquer sentença da
linguagem em questão e do símbolo ‘p’ pela expressão que forma a tradução dessa sentença
na metalinguagem;

(β) a sentença: ‘para qualquer x, se x ∈ Tr, então x ∈ S’ (em outras palavras, ‘Tr ⊆ S’
).

Definição 22. A sequência f satisfaz a função sentencial x se e somente se f é uma
sequência infinita de classes, x é uma função sentencial, e f e x são tais que ou (α) existem
números naturais k e l tais que x = ιk,l e fk ⊆ fl; (β) há uma função sentencial y tal que
x = y e f não satisfaz a função y; (γ) há funções sentenciais y e z tais que x = y + z e
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f ou satisfaz y ou satisfaz z; ou, finalmente, (δ) há um número natural k e uma função
sentencial y tal que x = ⋂

k y e toda sequência infinita de classes que difere de f no máximo
na k-ésima posição satisfaz a função y.

Definição 23. x é uma sentença verdadeira—em símbolos x ∈ Tr—se e somente se x ∈ S
e toda sequência infinita de classes satisfaz x.

Teorema 1 (Princípio de Contradição). Para todas as sentenças x, ou x 6∈ Tr ou x 6∈ Tr.

Teorema 2 (Princípio do Terceiro Excluído). Para todas as sentenças x, ou x ∈ Tr ou
x ∈ Tr.

Lemma A. Se a sequência f satisfaz a função sentencial x, e a sequência infinita g de
classes é tal que para todo k, fk = gk se vk é uma variável livre de x, então a sequência g
também satisfaz a função x.

Lemma B. Se x ∈ S e ao menos uma sequência infinita de classes satisfaz a sentença x,
então toda sequência infinita de classes satisfaz x.

Teorema 3. Se X ⊆ Tr, então Cn (X) ⊆ Tr; assim, em particular, Cn (Tr) ⊆ Tr.

Lemma C. Se y é uma quantificação universal da função sentencial x, então, para que
toda sequência infinita de classes satisfaça x, é necessário e suficiente que toda sequência
infinita de classes satisfaça y.

Teorema 4. A classe Tr é um sistema dedutivo consistente e completo.

Teorema 5. Toda sentença demonstrável é uma sentença verdadeira; em outras palavras,
Pr ⊆ Tr.

Lemma D. Todo axioma é uma sentença verdadeira.

Teorema 6. Existem sentenças verdadeiras que não são demonstráveis, em outras palavras,
Tr 6∈ Pr.

Lemma E. Tanto ⋂1
⋂

2 ι1,2 6∈ Pr quanto ⋂1
⋂

2 ι1,2 6∈ Pr.

Teorema 7. A classe Pr é um sistema dedutivo consistente, mas não completo.

Definição 24. A sequência f satisfaz a função sentencial x no domínio de indivíduos a
se e somente se a é uma classe de indivíduos, f uma sequência infinita de subclasses da
classe a e x uma função sentencial que satisfaz uma das quatro condições seguintes: (α)
existem números naturais k e l tais que x = ιk,l e fk ⊆ fl; (β) há uma função sentencial y
tal que x = y e a sequência f não satisfaz y no domínio de indivíduos a; (γ) há funções
sentenciais y e z tais que x = y + z e f satisfaz ou y ou z no domínio de indivíduos a; (δ)
há um número natural k e uma função sentencial y tais que x = ⋂

k y e toda sequência
infinita g de subclasses da classe a que difere de f no máximo na k-ésima posição satisfaz
y no domínio de indivíduos a.
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Definição 25. x é uma sentença correta (verdadeira) no domínio de indivíduos a se e
somente se x ∈ S e toda sequência infinita de subclasses da classe a satisfaz a sentença x
no domínio de indivíduos a.

Definição 26. x é uma sentença correta (verdadeira) em um domínio de indivíduos com
k elementos—em símbolos x ∈ Ctk—se e somente se existe uma classe a tal que k é o
número cardinal da classe a e x é uma sentença correta no domínio de indivíduos a.

Definição 27. x é uma sentença correta (verdadeira) em todo domínio de indivíduos—em
símbolos x ∈ Ct—se e somente se para toda a classe a, x é uma sentença correta no
domínio de indivíduos a.

Definição 28. x = εk se e somente se

x = ⋂
k+1ιk,k+1 ·

⋂
k+1 (⋂k+2 ιk+1,k+2 + ιk+1,k + ιk,k+1) .

Definição 29. x = α se e somente se

x = ⋂
1 (⋂2 ι1,2 + ⋃

2 (ι2,1 · ε2)) .

Definição 30. x = βn se e somente se ou n = 0 e x = ⋂
1 ε1, ou n 6= 0 e

x = ⋂k≤n+1
k

(∑n+1
k εk +∑n

l

∑l
k (ιk,l+1 · ιl+1,k)

)
.

Definição 31. x = γn se e somente se ou n = 0 e x = β0, ou n 6= 0 e x = βn−1 · βn.

Definição 32. x é uma sentença quantitativa (ou uma sentença sobre o número de
indivíduos) se e somente se existe uma sequência finita ‘p’ de n números naturais tais que
ou x = ∑n

k γpk
ou x = ∑n

k γpk
.

Teorema 8. Se a é uma classe de indivíduos e k é o número cardinal dessa classe, então,
para que x seja uma sentença correta no domínio de indivíduos a, é necessário e suficiente
que x ∈ Ctk.

Lemma F. Sejam a e b duas classes de indivíduos e R uma relação que satisfaz as
seguintes condições: (α) para quaisquer f ′ e g′, se f ′Rg′ então f ′ é uma sequência infinita
de subclasses de a, e g′ de subclasses de b; (β) se f ′ é qualquer sequência infinita de
subclasses de a, então existe uma sequência g′ tal que f ′Rg′; (γ) se g′ é qualquer sequência
infinita de subclasses de b, então há uma sequência f ′ tal que f ′Rg′; (δ) para toda f ′, g′, f ′′,
g′′, k e l, se f ′Rg′, f ′′Rg′′, e k e l são números naturais diferentes de 0, então f ′k ⊆ f ′′l se e
somente se g′k ⊆ g′′l . Se fRg, e a sequência f satisfaz a função sentencial x no domínio de
indivíduos a, então a sequência g também satisfaz essa função no domínio de indivíduos b.

Lemma G. Se as classes a e b de indivíduos têm o mesmo número cardinal e x é uma
sentença correta no domínio de indivíduos a, então x também é uma sentença correta no
domínio de indivíduos b.

Teorema 9. Para todo número cardinal k, a classe Ctk é um sistema dedutivo consistente
e completo.
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Teorema 10. Para todo número cardinal k temos Pr ⊆ Ctk, mas Ctk 6∈ Pr.

Teorema 11. Se k é um número natural e X a classe que consiste em todos os axiomas
junto com as sentenças α e γk, então Ctk = Cn (X).

Teorema 12. Se k é um número cardinal infinito e X a classe que consiste em todos os
axiomas junto com a sentença α e todas as sentenças γl (onde l é qualquer número natural),
então Ctk = Cn (X).

Lemma H. Para todo número cardinal k, temos α ∈ Ctk.

Lemma I. Se k é um número natural e l um número cardinal diferente de k, então γk 6∈ Ctl
e γk ∈ Ctk, mas γk 6∈ Ctk e γk ∈ Ctl.

Lemma K. Se x ∈ S e X é a classe que consiste em todos os axiomas junto com a sentença
α, então há uma sentença y que é equivalente à sentença x com respeito à classe X e tal
que ou y é uma sentença quantitativa, ou y ∈ Pr ou y 6∈ Pr.

Teorema 13. Se k é um número cardinal infinito, então não há nenhuma classe X que
contenha apenas um número finito de sentenças que não são axiomas e que também satisfaça
a fórmula Ctk = Cn (X).

Teorema 14. Se k é um número natural e l um número cardinal diferente de k, então
Ctk 6⊆ Ctl e Ctl 6⊆ Ctk.

Teorema 15. Se k e l são números cardinais infinitos, então Ctk = Ctl.

Teorema 16. Se k é um número cardinal infinito e x ∈ Ctk, então há um número natural
l tal que x ∈ Ctl (em outras palavras, a classe Ctk está incluída na soma de todas as
classes Ctl).

Teorema 17. Se X é uma classe consistente de sentenças que contém todos os axiomas
junto com a sentença α, então há um número cardinal k tal que X ⊆ Ctk; se X é um
sistema dedutivo completo, então X = Ctk.

Teorema 18. Para que x ∈ Ct é necessário e suficiente que, para todo número cardinal k,
x ∈ Ctk (em outras palavras, a classe Ct é o produto de todas as classes Ctk).

Teorema 19. Para que x ∈ Ct, é necessário e suficiente que, para todo número cardinal
k, x ∈ Ctk.

Teorema 20. Para todo número cardinal k, temos Ct ⊆ Ctk, mas Ctk 6⊆ Ct.

Teorema 21. A classe Ct é um sistema dedutivo consistente, mas não completo.

Teorema 22. Pr ⊆ Ct, mas Ct 6⊆ Pr.

Lemma L. α ∈ Ct, mas α 6∈ Pr.

Teorema 23. Se x é uma sentença quantitativa, então x 6∈ Ct.
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Teorema 24. Se X é a classe que consiste em todos os axiomas junto com a sentença α,
então Ct = Cn (X).

Teorema 25. Se x ∈ S, x 6∈ Ct e x 6∈ Ct, então há uma sentença quantitativa y, que é
equivalente à sentença x com respeito à classe Ct.

Teorema 26. Se a é a classe de todos os indivíduos, então x ∈ Tr se e somente se x é
uma sentença correta no domínio a; assim, se k é o número cardinal da classe a, então
Tr = Ctk.

Teorema 27. Ct ⊆ Tr, mas Tr 6⊆ Ct.

Teorema 28. Para que x ∈ Tr é necessário e suficiente que x seja uma consequência da
classe que consiste em todos os axiomas junto com a sentença α e todas as sentenças γl,
em que l é qualquer número natural.

§6 Resumo

Teorema I. (α) Qualquer que seja o modo em que o símbolo ‘ Tr’, denotando uma classe
de expressões, for definido na metateoria, será possível derivar dele a negação de uma das
sentenças que foram descritas na condição (α) da Convenção-T;

(β) supondo que a classe de todas as sentenças demonstráveis da metateoria seja
consistente, é impossível construir uma definição adequada de verdade no sentido da
Convenção-T com base na metateoria.

Teorema II. Para um número natural arbitrário k, previamente dado, é possível construir
uma definição do símbolo ‘ Tr’ com base na metateoria que tem, entre suas consequências,
todas aquelas sentenças da condição (α) da Convenção-T nas quais, em lugar do símbolo ‘p’,
ocorrem sentenças com variáveis no máximo da k-ésima ordem (e, além disso, a sentença
aduzida na condição (β) dessa convenção).

Teorema III. Se a classe de todas as sentenças demonstráveis da metateoria for consistente,
e se acrescentarmos à metateoria o símbolo ‘ Tr’ como um novo símbolo primitivo e todos
os teoremas descritos nas condições (α) e (β) da Convenção-T como novos axiomas, então
a classe das sentenças demonstráveis na metateoria, aumentada dessa maneira, também
será consistente.

Resultados do Artigo

A. Para cada linguagem formalizada de ordem finita, pode ser construída na metalinguagem
uma definição formalmente correta e materialmente adequada de sentença verdadeira,
fazendo-se uso apenas de expressões de caráter lógico geral, de expressões da própria
linguagem bem como de termos pertencentes à morfologia da linguagem, isto é, de
nomes de expressões linguísticas e das relações estruturais existentes entre elas.

B. Para linguagens formalizadas de ordem infinita, a construção de uma tal definição é
impossível.
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C. Por outro lado, mesmo com respeito a linguagens formalizadas de ordem infinita, o
uso consistente e correto do conceito de verdade torna-se possível com a inclusão desse
conceito no sistema de conceitos primitivos da metalinguagem e a determinação de suas
propriedades fundamentais por meio do método axiomático (a questão de se a teoria da
verdade assim estabelecida não contém contradições permanece sem resposta).

Resultados Estendidos

A′. A semântica de qualquer linguagem formalizada de ordem finita pode ser construída
como parte da morfologia da linguagem, baseada em definições correspondentemente
construídas.

B′. É impossível estabelecer dessa maneira a semântica das linguagens formalizadas de
ordem infinita.

C′. Mas a semântica de qualquer linguagem formalizada de ordem infinita pode ser estabe-
lecida como uma ciência independente baseada em seus próprios conceitos primitivos e
em seus próprios axiomas, tendo como fundamento lógico um sistema da morfologia da
linguagem (embora uma garantia total de que a semântica construída por tal método
não contenha contradições internas esteja faltando no presente).

§7 Pós-escrito

Resultados Revisados

A. Para toda linguagem formalizada pode ser construída na metalinguagem uma definição
formalmente correta e materialmente adequada de sentença verdadeira apenas com o
auxílio de expressões lógicas gerais, de expressões da própria linguagem e de termos da
morfologia da linguagem – mas sob a condição de que a metalinguagem seja de ordem
mais alta que a linguagem que é o objeto de investigação.

B. Se a ordem da metalinguagem for no máximo igual àquela da própria linguagem, uma
tal definição não pode ser construída.

Resultados Revisados Estendidos

A′. A semântica de qualquer linguagem formalizada pode ser estabelecida como parte da
morfologia da linguagem baseada em definições adequadamente construídas, desde que,
contudo, a linguagem na qual a morfologia é realizada tenha uma ordem mais alta que
a linguagem da qual ela é a morfologia.

B′. É impossível estabelecer a semântica da linguagem dessa maneira se a ordem da
linguagem de sua morfologia for no máximo igual àquela da própria linguagem.
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