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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo mostrar o tratamento atual da noção semântica de 

satisfatibilidade para as lógicas de primeira ordem, os problemas relevantes da solução 

de Tarski para definir essa noção – no caso, o uso de sequências infinitas para a 

satisfação das fórmulas –, e propor uma alternativa que contorne esse problema. A 

noção estabelecida por Tarski tornou-se, nas discussões a respeito do tema, a solução 

padrão e resultou em ferramentas ricas para operar com as linguagens, em especial 

ferramentas como a Teoria dos Modelos. No entanto, de um ponto de vista filosófico, é 

sadio ampliar as perspectivas e olhar o problema sob uma dimensão nova. Nossa 

proposta é superar a ideia contraintuitiva de elencarmos sequências infinitas de objetos 

para satisfação das formulas finitas, sabendo que essas sequências infinitas são 

compostas quase que totalmente de ‘termos supérfluos’, dispensáveis no processo de 

satisfação, mas que devem e são enumerados e indexados no processo. Seria 

interessante solucionar a questão envolvendo sequências sem ‘termos supérfluos’. 

Proporemos uma estrutura de linguagem de primeira ordem que dispensa variáveis e 

constantes. A noção de satisfação nesse caso é distinta, o que amplia as possibilidades e 

fornece uma alternativa à satisfação por sequências infinitas.  No fim, mostraremos 

como nossa solução consegue produzir a satisfação de fórmulas de uma linguagem de 

primeira ordem dentro de uma estrutura interpretada onde a satisfação ocorre segundo 

certos critérios específicos e consegue ser realizada por sequências finitas, diferindo 

essencialmente da solução de Tarski. 

 

PALAVRAS CHAVE: Satisfatibilidade, Tarski, lógica de primeira ordem, sequências 

finitas, estruturas relacionais, critérios de satisfação. 
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ABSTRACT 

This work aims to show the current treatment of the semantic notion of satisfiability to 

the logic of the first order, the relevant problems of Tarski's solution to define this 

notion - in this case, the use of infinite sequences to satisfy the formulas - and propose 

an alternative to circumvent this problem. The notion established by Tarski became, in 

discussions on the subject, standard solution and resulted in rich tools to work with the 

languages, in particular tools such as the Theory of Models. However, from a 

philosophical point of view, it is very important to broaden perspectives and look at the 

problem from a new dimension. Our proposal is to avoid the counterintuitive idea of 

using infinite sequences of objects to satisfy the finite formulas, knowing that these 

infinite sequences are composed almost entirely of 'superfluous terms', expendable in 

the process of satisfaction, but they should and are listed and indexed in the process. It 

would be interesting to solve the issue involving sequences without 'superfluous terms'. 

We propose a structure of first-order language that dispenses variables and constants. 

The notion of satisfaction in this case is distinct, which increases the possibilities and 

provides an alternative to the satisfaction of infinite sequences. In the end, we show 

how our solution can produce the satisfaction of formulas of a first-order language 

within a framework where satisfaction is interpreted according to certain specific 

criteria and can be performed by finite sequences, differing essentially from Tarski 

solution. 

 

KEY-WORDS: Satisfiability, Tarski, first-order logic, finite sequences, relational 

structures, criteria’s satisfaction. 
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INTRODUÇÃO 

 ‘Satisfação’ e ‘verdade’ são dois conceitos que sempre estiveram, em filosofia, 

envoltos no drama da imprecisão, e o fato de aparecerem juntos, em especial entre o fim 

do séc. XIX e início do séc. XX mostrou o quanto estavam ligados. Filósofos e lógicos 

começaram logo a perceber que talvez o caráter vago que ambos tinham era porque 

eram faces de uma mesma moeda e, se ligados adequadamente, algum tipo de 

explicitação mais segura apareceria na definição de cada um. 

 Em um dos primeiros tratamentos formalizados da lógica, Charles Sanders 

Peirce adiantará as perspectivas de um tratamento formal da lógica que se tornou o 

Cálculo de Predicados, a Lógica de Primeira Ordem. No interessante estudo feito por 

Robert Burch (BURCH, R.W.; [1997]) vê-se como o conceito moderno de ‘satisfação’ 

formalizado por Tarski em 1936 cabe integralmente nas interpreções dos Grafos Beta de 

Peirce1: 

 “A parte ‘Beta’ dos Grafos Existenciais do Sistema de Peirce de 1896 – daqui 

por diante designado ‘EG-Beta’ – é no mínimo equivalente em escopo e em potência à 

lógica de predicado de primeira ordem contendo identidade (mais precisamente com a 

identidade, mas sem constantes e sem funções). A característica mais proeminente do 

EG-Beta é a sintaxe gráfica bidimensional que é escrita sobre a superfície que Peirce 

chama de ‘campo de asserção’. Nessa sintaxe predicados n-ádicos (ou n-ários) aparecem 

como ‘círculos pequenos preenchidos’  que tem n ‘ganchos’. Na totalidade, os grafos de 

EG-Beta não fazem uso de variáveis, então o EG-Beta é uma sintaxe livre de variáveis 

para quantificação lógica. Por causa desse fato, poderia se duvidar da aplicabilidade da 

semântica ao estilo de Tarski sobre os grafos EG-Beta: uma semântica em que o papel 

crucial principal é desempenhado por sequências infinitas de membros de um domínio 

de interpretação, e em que a noção crucial é aquela da ‘satisfação’ de fórmulas bem 

formadas (wffs) por tais sequências. Pelo que a noção de ‘satisfação’ se apoia na 

correlação de k-árias variáveis do vocabulário da sintaxe lógica com as k-árias entradas 

de infinitas sequências de membros de um domínio; e, com respeito à sintaxe livre de 

variáveis do EG-Beta, não pode obviamente ocorrer tal coisa como uma correlação de 

k-árias variáveis com k-árias entradas de alguma sequência infinita. 

 “No presente artigo, entretanto, uma semântica ao estilo de Tarski para EG-

Beta é desenvolvido naturalmente, apesar da falta de variáveis do EG-Beta. Nesta 

                                                
 

1BURCH, R.W.; [1997], p. 81. Para uma exposição didática da lógica de Peirce e de seus Grafos Alfa, Beta 

e Gama,  ver PIETARINEN, A.; [2006],  pp.115-141. Neste obra, Pietarinen comenta este trabalho de Burch 

(PIETARINEN, A.; [2006],  pp.123-124). 
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semântica a ‘satisfação’ de um grafo de EG-Beta é conseguida (ou falha em conseguir) 

pela infinita sequência de membros de um domínio, como é usual. Mas a correlação 

crucial em questão não é entre variáveis e entradas daquelas sequências infinitas, mas 

antes entre ‘ganchos’ (entendido ser ordenado de algum modo) dos grafos de EG-Beta e 

entradas daquelas sequências.” 

 

 Alguém com quem, no final do século XIX (quando Frege trabalha em sua 

formalização da lógica), Peirce trocou colaboração na construção de um dos primeiros 

alfabetos para o Cálculo de Predicado, foi o lógico alemão Ernst Schröder. Entre 1890 e 

1910, trocando rica correspondência com Peirce, Schröder publicou os três volumes de 

sua Algebra der Logik. O volume 2 dessa obra trata de uma teoria da quantificação e 

como ele se liga à noção semântica de ‘verdade’. Na Lecture XV desse volume 2 ele 

apresenta o modo de satisfação de variáveis livres por meio de uma função que opera 

sobre um conjunto. A satisfatibilidade para Schröder  é trabalhada semanticamente 

como uma função de verdade, onde cada instacia de certa variável x é adequadamente 

substituída por nomês de elementos de um domínio arbitrário (BRADY, G.; [2000], pp. 

148-149):  

 

“Fixando o parâmetro y, Schröder coloca somas [soma lógica] sobre todas as 

instanciações da variável x na fórmula  (x, y) por nomes de elementos de um domínio, 

e se f (x, y) é a correspondente função de verdade no dominio, ele representa isso por 

xf(x, y), significando o extremo superior de todos os valores de f(a, y), com a correndo 

sobre o domínio (...). Então ele obtém uma função de verdade de uma variável, y, sobre 

o mesmo domínio, o qual corresponde a (∃x)(x, y). Isso faz todo sentido, uma vez que 

o conjunto de todas as funções de verdade de duas variáveis no domínio fixado é de fato 

um reticulado distributivo completo, e tem um mínimo superior e um máximo inferior 

para subconjuntos arbitrários. 

“Repetindo, a semântica de quantificadores tem sido identificada com 

operações de funções de verdade no domínio; infinitos produtos e somas (mínimos 

superiores e máximos inferiores de infinitos conjuntos de função de verdade) são usados 

para definir a função de verdade que resulta dafunção de verdade para uma fórmula 

quando a variável dessa fórmula é quantificada.” 

 

 A importância dos trabalhos desses dois lógicos, Peirce e Schröder (e da 

contribuição do aluno de Peirce, Oscar Howard Mitchell) para uma moderna teoria da 
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quantificação, especialmente para uma semântica da verdade e para aquilo que 

consideramos modernamente como satisfatibilidade na lógica contemporânea, fica bem 

explícita nesta passagem do artigo de Warren Goldfarb (GOLDFARB, W. D.; [1979], 

p.384): 

 

 “Com base no trabalho anterior de Peirce, no terceiro volume de seu 

Lectures on the Algebra of Logic [1895] Schröder desenvolveu o cálculo de relativos 

(isto é, de relações). Quantificadores são definidos como certa possibilidade infinita de 

somas e produtos, sobre indivíduos ou sobre relações. Não há nenhuma prova formal. 

Antes, o seguinte tipo de questão é investigada: dado uma equação entre duas 

expressões do calculo, pode essa equaçãos ser satisfeita em vários domínios – isto é, há 

relações no domínio que tornam a equação verdadeira? Isto é como nossa noção de 

satisfatibilidade de formulas lógicas... Schöder procura colocar toda a álgebra em uma 

forma envolvendo exatamente operações na teoria dos conjuntos (produto relativo e o 

semelhante), e nenhum uso de quantificadores. Nesta forma, os signos de relação ficam 

sozinhos, sem subscritos para seus argumentos, e a conexão entre o calculo e a 

predicação tende a desaparecer. (Na intenção de eliminar subscritos Schröder às vezes 

simplesmente trata os indivíduos como se fossem as relações sobre eles mesmos. Essa 

tática leva a confusões e erros; (...) A preocupação de Schröder é com as leis sobre as 

relações em vários universos, e não com o poder expressivo que ele ganha por definir a 

quantificação em sua forma algébrica (...).” 

 

 Irving Anellis nos traça um histórico bastante rico da influência de Peirce2 e 

Schöder para a lógica moderna (ANELLIS, I.H.; [2012], pp. 256-257). Interessante é a 

                                                
 

2 Charles Sanders Peirce foi o primeiro a ligar a ideia de satisfação com a de verdade, buscando relacionar 

esses conceitos de modo a construir uma Teoria da Verdade. Em 1908 ele escreveu uma Lecture 

intitulada Reflexions upon Pluralistic Pragmatism and upon Cenopythagorean Pragmaticism e que nos 

Collected Papers do pensador aparece com o título muito sugestivo de Truth and Satisfaction. Ali lemos 

que (PEIRCE, C.S.; [1974], p.392, CP5.555): 

 

“(...) o verdadeiro é simplesmente o que na cognição é satisfatório. Quanto a esta doutrina, se 

entende-se que verdadeiro e satisfatório são sinônimos, parece-me que não é tanto uma doutrina 

de filosofia, pois é uma nova contribuição para lexicografia inglesa.” 

 

Mais à frente no mesmo manuscrito, ele aponta a necessidade de se explicitar o que seria ‘satisfatório’ e 

avisa que a tarefa não é fácil. (PEIRCE, C.S.; [1974], p.392, CP5.558). Infelizmente, o restante do 

manuscrito não tem o interesse que despertaria discussões nos lógicos: trata-se de uma interpretação do 

sentido psicológico da satisfação diante de um  quadro de crenças que superaria a dúvida, conduzindo a 

um sentimento de se estar diante da verdade. Um apreço desses conceitos no âmbito dos estudos da lógica 

só aparecem no artigo de 1901, Truth and Falsity and Error (trata-se de um verbete  do volume 2 do 
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referência ao trabalho de Tarski: “Tarski [em sua obra On the Calculus of Relations, de 

1941] é bem explícito em esclarecer expressamente a influência e inspiração de 

Schröder, e especialmente Peirce, na origem de seu trabalho” (ANELLIS, I.H.; [2012], p. 

257).  Anellis cita logo em seguida a semelhança completa que há entre a formulação do 

Teorema de Skolem-Löwenheim de 1915 (ANELLIS, I.H.; [2012], pp. 257-258): 

 

“A versão original do que viria a ser conhecida como LST [Löwenheim-Skolem Teorem] 

como estabelecida por Löwenheim (...) é simplesmente que: se uma fórmula bem 

formada da logica de predicados de primeira ordem é satisfatível, então ela é ℵ 0-

satisfatível. Mais que isso: no manuscrito “The Logic of Relatives: Qualitative and 

Quantitative” de 1886 o próprio Peirce está fazendo uso de uma versão finita do LST 

(...) que é 

 se F é satisfatível em todo domínio, então F é ℵ 0-satisfatível; 

isto é 

 se F n-satisfatível,  então F é (n+1)-satisfatível 

e, de fato, sua prova é em todos os aspectos semelhante àquela que mais tarde aparece 

no artigo de Löwenheim de 1915, (...).” 

 

 Os contatos de Schröder, além de Peirce, erammuitos dos pensadores do final do 

séc XIX que exigiram da lógica ferramentas mais explícitas, e que levaram as 

discussões da linguagem a definições formais de verdade e satisfação. Giuseppe Peano é 

um desses contatos. Ele chega a citar os artigos de Peirce em que aparece uma teoria 

daquantificação no seu artigo Calcolo geometrico secondo l’Ausdehnungslehre di H. 

                                                                                                                                          
 

Dictionary of Philosophy and Psichology, editado por J. M. Baldwin, pp.718-720 (ver PEIRCE, C.S.; 

[1974], p.394)).  A respeito da verdade ele dirá, como o fará definitivamente Tarski em 1936, que 

(PEIRCE, C.S.; [1974], p.394, CP5.565): 

 

“(...) verdade é uma característica que se atribui a uma proposição abstrata, tal como proferida 

por uma pessoa. A verdade é a concordância de uma afirmação abstrata com o limite ideal para o 

qual a investigação sem fim tenderia a trazer a crença científica, é que concordâncias a afirmação 

abstrata pode possuir em virtude da confissão de sua imprecisão e unilateralidade, e esta 

confissão é um elemento ingrediente essencial da verdade.” 

 

O restante do manuscrito é uma importante discussão entre a distinção de verdade e realidade, que não 

cabe aqui no espaço de nosso trabalho, e onde de novo a ‘satisfação’ para Peirce tende para o lado de uma 

análise psicológica sobre ‘estar bem’ diante de um sistema de crenças.Mas a visão do filósofo em 

entender que ‘verdade’ e ‘satisfação’ estão ligadas, que satisfação é o cumprimento de uma intenção forte 

e bem orientada no desejo de cumprir integralmente uma tarefa e que ‘verdade’ cabe a proposições, isso 

abre caminho para ligar satisfação e proposições. 
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Grassmann, precedutodalle operazioni della logica deduttiva de 1888. Influenciado 

pelos trabalhos de Schröder e do lógico Hugh MacColl, Peano procura desenvolver um 

álgebra lógica que auxilie em seus estudos da aritmética. Fulvia Skof (SKOF, F.; [2011], 

p. 138) explica que: 

 “(...) ele tem necessidade de ser capaz de expressar logicamente as 

propriedades estudadas em análise matemática, o qual requer algum tipo de dissecção 

de proposições. A forma apropriada adotada em muitos casos foram proposições 

condicionais envolvendo quantificação universal sobre um conjunto Cantoriano de 

valores de algum pertinente argumento variável x: para todo x, se f(x) então g(x). Note 

que isto não coincide com o cálculo de predicados como nós conhecemos, onde o 

predicado é ele próprio indicado por, digamos, f(x), mas uma proposição em que x foi 

associada com um ou mais predicados e disponível para quantificação universal, talvez 

com outros predicados e variáveis.” 

 

No final do séc XIX já estava se desenhando os conceitos cruciais para uma 

formalização da linguagem que incluía uma semântica poderosa o bastante para motivar 

o trabalho de Tarski sobre a Semântica da Verdade. Mas ainda havia o que se fazer 

antes de Tarski: um conjunto de lógicos – Skolem, Carnap, Godel e Hilbert – vinham 

estruturando a idéia de satisfatibiliade ao longo de meia dúzia de anos antes da 

definição tarskiana, que estabeleceu a dimensão exata do problema e o limite da 

solução. 

Em 1920 o matemático norueguês Thoralf Skolem começou a explicitar alguns 

conceitos vagamente sugeridos pelo alemão Leopold Lowenheim em 1915 e propôs 

alguns critérios em condição de definir o que seria satisfação. Ele associou a toda 

fórmula quantificada Q uma fórmula normalizada F de modo que (DREBEN, B., VAN 

HEIJENOORT, J.; [1986], pp. 50-51): 

 

A) F tem a forma M, onde  é uma fila de quantificadores universais com r 

quantificadores (r ≥ 1),  é uma fila de quantificadores existenciais com s (s ≥ 1) 

quantificadores e M é livre de quantificador; 

B) Q é satisfatível em dado domínio se e somente se F é também, no mesmo 

domínio. 
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Em linhas gerais ele quis dizer que dada qualquer declaração  da lógica de 

primeira ordem, existe uma fórmulalivre de quantificadores com no máximo x1, ..., xm, 

y1, ..., yn livres tal que  é satisfatível em um domínio se e somente se 

(∀x1)...(∀xm)(∃y1)...(∃yn) é satisfatível no mesmo domínio (BRADY, G.; [2000], pp.197-

198). Ele enuncia como segue o Teorema de Löwenheim3: 

 

(1) Toda proposição em forma normal ou é uma contradição4, ou é satisfatível 

em um domínio finito ou enumerável. 

 

Em 1930, Jacques Herbrand generalizou a prova do Teorema de Skolem (então 

chamado Teorema de Skolem-Lowenheim) e conseguiu mostrar que, uma vez que uma 

fórmula válida é verdadeira sob todas as suas interpretações, um conjunto S de fórmulas 

é insatisfatível se e somente se for falso sob todas as interpretações sobre todos os 

domínios. A solução passa pelo que dizemos ser uma Herbrandização de uma fórmula 

(no lugar de uma Skolemização). A fórmula herbrandizada não é necessariamente 

equivalente á original. Como a skolemização que preserva a satisfatibilidade, a 

herbrandização preserva a validade e disso resulta que a fórmula herbrandizada é valida 

se e somente se a original for válida também. 

Kurt Gödel, em sua tese de doutorado de 1928, publicada em 1929, expande 

muito mais a idéia de satisfatibilidade, seguindo o modelo traçado por Lowenheim e 

Skolem, apesar de que suas definições continuem vagas (SCHIEMER G., RECKE.; [2013], 

p. 443). Ele irá definir satisfação como segue (GÖDEL, K.; [1986], pp.67-68). 

Vamos supor uma expressão lógicaA que contenha as variáveis funcionais F1, 

F2, ..., Fk, variáveis livres individuais x1, x2, ..., xl, variáveis proposicionais X1, X2, ..., 

Xm. Seja ainda S um sistema de funções f1, f2,..., fk, definidas em um mesmo domínio 

não vazio que também contém os indivíduos a1, a2, ..., al  e as constantes proposicionais 

                                                
 

3 A enunciação original do teorema é “se o domínio é ao menos infinitamente enumerável, não é o caso 

que uma equação [cujas variáveis estão indexadas, em inglês fleeing equation] é satisfeita por valores 

arbitrarios de coeficientes relativos” (Heijenoort, J. Van; [1967]; p.235). 
4Modernamente falando, por ‘contradição’ Skolem queria dizer ‘não há modelo’, i.e, não é satisfatível,  

uma atual interpretação semântica porque Skolem nunca fez uma prova sintática desse enunciado 

(BRADY, G.; [2000], p198). 
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A1, A2, ..., Am. Isso forma o sistema (f1, f2, ..., fk; a1, a2, ..., al; A1, A2, ..., Am). Dizemos 

que esse sistemas satisfaz a expressão lógica A se fornece uma expressão que é 

verdadeira no domínio em questão quando é substituída na expressão.  

 Mas o caminho estava apontado: sequências de objetos bem descritos estariam 

em condições de cumprir a satisfatibilidade de uma fórmula. Faltava dar os limites da 

intuição que se tinha de satisfação para começar o campo da definição formal. 

 

Uma noção intuitiva de satisfatibilidade 

A relação que chamamos por satisfação é aquela que há entre as fórmulas de 

uma teoria e o domínio matemático dessa teoria. Vamos supor um domínio matemático 

que seja representado pela estrutura 𝔅 = 〈 A, p, q, ..., r, f, g, ..., h〉 , onde p, q, ..., r são 

as relações entre os elementos a1, a2, ... na de A e f, g, ..., h são funções entre esses 

mesmos elementosa1, a2, ... ande A (lembrando que entendemos tanto as relações como 

as funções como a conexão entre elementos de A; relações podendo corresponder a um 

elemento de A mais de um outro elemento A e funções correspondendo a um elemento 

de A apenas um e um só outro elemento de A – funções estas que podem ser 

estabelecidas pela escolha de um conector matemático: adição, produto, etc.). Podemos 

propor que nossa linguagem L fale desse domínio matemático por meio de fórmulas e 

que qualquer fórmula  é escritas usando símbolos x1, x2, ..., xn para variáveis livres 

(sendo esses os nomes para os elementosa1, a2, ... ande A), símbolosP, Q, ..., R para 

predicados (nomes para as relações p, q, ..., r) e e símbolos F, G, ..., H para funções 

(nomes para as funções f, g, ..., h). Se dentro no conjunto A as funções f, g, ..., h 

comportam-se como seus nomes nas fórmulas descrevem, então intuitivamente diremos 

que  é satisfeita no domínio 𝔅 pelos elementos a1, a2, ... na de A. 

Por exemplo, os números 2, 3, 5 satisfazem a fórmula x1⊕x2 = x3 no domínio dos 

números naturais 〈 ℕ , +〉  quando o nome ‘⊕’é interpretado como o nome da função 

de adição ‘+’, uma vez que os números comportam-se como a fórmula x1⊕x2 = x3 

estabelece, se também assumimos que x1, x2 e x3 são os nomes dos números 2, 3 e 5. 
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A fórmula sem variáveis livres que é satisfeita num domínio coincide com 

aquilo que chamamos de sentença, o que faz da verdade de uma sentença um caso 

especial de satisfação, o caso de satisfação de sentenças. 

A noção intuitiva vista assim abre um caminho para a definição rigorosa: uma 

noção que nos faz pensar em satisfação como uma substituição dos nomes dos objetos 

pelos próprios objetos. Isso é tão forte que faz a formalização dessa proposta se 

aproxima muito da concepção clássica filosófica, aristotélica, que diz que verdade é 

uma correspondência entre o que dizemos do mundo e a realidade do mundo, o estado 

de coisas a respeito do qual nossa linguagem fala.Tarski, em seu artigo de 1944 

(TARSKI, A.; [1990]), começa explicando que ‘verdade’ seria um conceito semântico 

aplicável a frases (expressões da língua), mais adequadamente (TARSKI, A.; [1990], 

p.76). Mais adiante no mesmoartigo (TARSKI, A.; [1990], p.81), ele volta nesse ponto, 

dizendo que ‘verdade’ seria um conceito semântico diferente da denotação, satisfação e 

definição5(os três exemplificados respectivamente em (1), (2) e (3)), por não se referir a 

relações entre sentenças, mas por se referir às próprias sentenças. Em seguida (TARSKI, 

A.; [1990], p.76) Tarski comenta das “dificuldades muito sérias” quando se pretende dar 

um sentido (ou intenção) do conceito de verdade. Ele escolherá como uma boa (mas não 

perfeita) definição aquela que ele denomina concepção aristotélica clássica de verdade 

(TARSKI, A.; [1990], p.77): 

 

 (I) dizer daquilo que é que não é, ou daquilo que não é que é, é falso, enquanto 

dizer daquilo que é que é, ou daquilo que não é que não é, é verdadeiro. 

 

                                                
 

5 Tarski (TARSKI, A.; [1983a], p.401) entende semântica como a totalidade das considerações a respeito 

dos conceitos que expressam conexões entre expressões da linguagem e os objetos e estados de coisas 

referidos pelas expressões. No seu artigo Verdade e Demonstração de 1969 (publicado na revista de 

divulgação científica norte-americana Scientific American como um resumo bem pouco profundo de suas 

teses principais, para tornar de domínio comum algumas de suas considerações básicas sobre a semântica) 

ele entende semântica como “aquela parte da lógica que, informalmente falando, discute as relações entre 

os objetos linguísticos (tais como sentenças) e aquilo que é expresso por esses objetos” (TARSKI, A.; 

[2006] p.206.). Ele aponta (TARSKI, A.; [1983a], p.401) como exemplo de conceitos semânticos a 

denotação, satisfação e a definição. Como exemplo, dá as seguintes sentenças (ver também TARSKI, A.; 

[1990], p.80-81): 

 

 (1) A expressão ‘o vencedor de Jena’ denota Napoleão; 

 (2) A neve satisfaz a condição ‘x é branco’; 

 (3) A equação ‘x3 = 2’ define (determina univocamente) a raiz cúbica do número 2. 
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Tarski concorda que essa definição tem forte ligação com a idéia de realidade e de como 

a linguagem expressa essa realidade. Por isso sugere (TARSKI, A.; [1990], p.77) que (4) 

possa ser escrita como: 

 

 (II) a verdade de uma frase consiste na sua concordância com a realidade (ou 

correspondência com a realidade). 

 

A partir disso, Tarski considera que frases também podem ser “reais”, podem ser um 

modo de estado de coisas. Assim, a palavra designar poderia não só relacionar frases a 

realidade, mas frases a frases e a definição (II) se torna (TARSKI, A.; [1990], p.77.): 

 

 (III) uma frase é verdadeira se designa um estado de coisas existente. 

 

 Em seu artigo de 1969 (TARSKI, A.; [2006], pp.203-233) ele dirá que as 

definições (II) e (III) são substitutos dados pela “filosofia moderna” para a clássica 

versão de Aristóteles (TARSKI, A.; [2006], p.205). Essa tentativa de precisar uma 

definição comum dentro da linguagem coloquial é um desenvolvimento das idéias 

tratadas brevemente logo no início de seu artigo de 1935 (Tarski, A.; [1983a]). Ali 

Tarski inicia seu trabalho (TARSKI, A.; [1983a], pp. 154-165) expondo como se dá o 

mecanismo da falha, em especial a respeito do conceito semântico de ‘verdade’. Ele 

primeiro apontará o que a linguagem comum entende por ‘verdade’ (TARSKI, A.; 

[1983a], pp. 154-155) e, tendo em mente as idéias que só explicitaria no artigo de 1944 

(TARSKI, A.; [1990]), ele escolhe como definição de ‘verdade’ nas linguagens 

coloquiais a que segue (TARSKI, A.; [1983a], p. 155): 

 

 (IV) uma sentença verdadeira é aquela que diz que o estado de coisas é tal e tal, 

e o estado de coisas é, de fato, tal e tal. 
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  Tarski afirma (TARSKI, A., [1983a], p.155) que a definição (IV) deixa muito a 

desejar em clareza, correção e não-ambiguidade6 e daí a necessidade de ‘fortalece-la’, 

por um estudo cada vez mais formalizado de uma semântica da linguagem, que só terá 

sucesso para as linguagens formalizadas. 

 

 

 

                                                
 

6Apesar de que em Truth and Proof , p. 63, (apudCHATEAUBRIAND, O.; [2001], p.93, nota 1) Tarski tenha 

dito que “é minha impressão que as novas formulações, quando analisadas mais cuidadosamente, provam 

ser menos claras e inequívocas do que aquela nos transmitida por Aristóteles”, ele acrescenta adiante 

(apudCHATEAUBRIAND, O.; [2001], p.93, nota 1): 

 

“O teor intuitivo da formulação de Aristóteles parece ser preferivelmente claro. Todavia, a 

formulação deixa muito a desejar do ponto de vista da precisão e da correção formal. Para 

algumas coisas, não é geral o bastante; refere-se só a sentenças que ‘falam’ sobre algo ‘que é’ ou 

‘que não é’; na maioria dos casos dificilmente seria possível produzir uma sentença neste molde 

sem dar intenção ao sentido da sentença e forçar o espírito da linguagem.” 

 

Chateaubriand (CHATEAUBRIAND, O.; [2001], p.93, nota 1), no entanto, acredita que Tarski tenha erguido 

tal objeção por puro mal-entendido: essa ‘formulação aristotélica’ vem da passagem onde Aristóteles trata 

de negar ou afirmar a predicação a um sujeito, em face da validade do Princípio do Terceiro Excluído 

(Metafisica 1011b.23). De fato, A preocupação de Aristóteles não é se o ser é e se o não-ser não é, mas 

se, ao se falar deles, as premissas da sentença traduzam o real. Aristóteles também deixa claro isso na 

Metaphysica, , 4.027b: 

 

 “(...). O que faz do ser tal verdadeiro e do não-ser tal falso, consiste na reunião e na 

separação do atributo e do sujeito, em uma palavra, na afirmação ou na negação. O verdadeiro é 

a afirmação da conveniência do sujeito com o atributo; a negação a afirmação de sua não 

conveniência. (...) O falso e o verdadeiro não estão nas coisas, como por exemplo, se o bem fosse 

o verdadeiro e o mal fosse o falso. Só existem no pensamento; e as noções simples, a concepção 

das puras essências, tampouco produzem nada semelhante no pensamento6.” 

 

Isto é, quando se diz ou se pensa ‘homem’ ou ‘cavalo’, por exemplo, não se está afirmando ou negando 

nada, por isso não se está dizendo ou pensando nada verdadeiro ou falso. Verdade e falsidade exigem que 

haja um sujeito e um atributo e que se negue ou afirme sua conveniência ou não conveniência. Depois 

dessa reflexão, Aristóteles vai fazer a correspondência que deve existir entre o discurso e a realidade das 

coisas. Ele escreve na Metaphysica, IX, 10: 

 

 “(...). A reunião ou separação, eis aqui o que constitui a verdade ou a falsidade das 

coisas. Por conseguinte, está na verdade o que crê que o que realmente está separado está 

separado, que o que está unido está unido. Mas está na falsidade o que pensa o contrário do que 

em circunstâncias dadas são ou não são as coisas. Portanto, tudo o que se diz é verdadeiro ou 

falso, porque é preciso que se reflita a respeito do que se diz. Não porque cremos que tu és 

branco que és de fato branco, mas porque és de fato branco que, ao dizermos que tu és branco, 

dizemos a verdade6.” 

 

No De Interpretione 9 Aristóteles vai tratar bem disso: não é o que se diz que faz a realidade, mas é a 

realidade que exige do discurso verdadeiro correspondência e do falso não-correspondência. Mas não 

vamos nos estender mais neste ponto, a respeito das posições de Aristóteles, pois aqui não há espaço 

suficiente nem é este o tema deste trabalho. 
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Linguagem e metalinguagem 

O caminho de uma definição rigorosa do conceito de satisfação exige agora um 

cuidado em separar a linguagem daquilo que se fala da linguagem. Para uma linguagem 

formal L precisamos ter bem os limites de uma metalinguagem L’, que se refira aL.  

Então, metalinguagemé o conjunto de sinais e expressões que permite fazer 

referência à linguagem. Por exemplo, se na linguagem encontramos a sentença ‘a neve é 

branca’, na metalinguagem encontramos a sentença ‘‘a neve é branca’ é verdadeira se e 

somente se a neve é branca’. A expressão tem quatro palavras é uma expressão 

metalingüística, pois toma ‘a neve é branca’ como um de seus objetos lingüísticos 

unitários. 

A noção de metalinguagem não nasceu com os trabalhos de Tarski.A Escola de 

Lvov-Varsóvia, em Lvov, Polônia, fundada por Kazimierz Twardowski (1866-1938)., já 

lidava com essas noções.Nela, entre 1918 e 1929 ocorreram a série de estudos e 

conferências de dois dos maiores lógicos poloneses, Leśniewski e Łukasiewicz e eles 

começaram com os primeiros conceitos de metalógica: uma lógica para falar da 

lógica.As idéias metalógicas da lógica polonesa exigiam de um sistema formal que ele 

fosse consistente, completo tanto sintaticamente quanto semanticamente e baseado em 

um conjunto de termos primitivos e axiomas. A estrutura que recomendavam para um 

sistema formal atendia o que segue (WOLEŃSKI, J.; [2003]): 

(a) É melhor um sistema com poucos conceitos primitivos; 

(b) É melhor um sistema com poucos axiomas; 

(c) Se definirmos o comprimento de um sistema axiomático como o número de 

símbolos que ocorrem na totalidade de seus axiomas, então o sistema 

axiomático mais curto é o melhor; 

(d) É melhor um sistema com poucos símbolos diferentes; 

(e) Se definirmos um teorema orgânico como aquele que não tem nenhum outro 

nele, então axiomas orgânicos são melhores que os não-orgânicos. Assim, o 

sistema axiomático ideal é aquele provado consistente e dos axiomas 

orgânicos mais curtos possíveis. 

(f) O sistema axiomático ideal faz todos esses critérios anteriores ser bem 

aplicável no cálculo proposicional. 
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Essa idéia de elencar regras metalógicas para fundar a lógica inspirou todo projeto 

metalingüístico. O projeto metalinguístico foi a opção escolhida pelos diversos lógicos 

poloneses do início do séc XX em escolher ferramentas semânticas na forma de uma 

metalinguagem para fazer definições linguísticas não-ambíguas e contornara s 

dificuldades de uma linguagem natural, evitando que as ambiguidades penetrassem o 

formalismo da lógica. 

Antes do tratamento sério que teve por parte da escola polonesa, a idéia de 

metalinguagem para resolver as interpretações semânticas na lógica teve um preconceito 

serio por parte de pensadores como Russell, Wittgenstein e Whitehead (COFFA, J. A.; 

[1991], p.274). Hilbert já havia mostrado um rumo para uma metateoria usando de 

conceitos metamatemáticos para sua geometria. Rudolf Carnap estaria na linha da 

escola inglesa, segundo Coffa (COFFA, J. A.; [1991], p.278-279): 

 

“Algumas vezes pensou-se que a filosofia da lógica de Carnap partiu de uma 

insana perspectiva pré-Russelliana sob a qual a lógica só pode lidar com a linguagem 

para somente mais tarde alcançar o nível da sanidade Russelliana onde os fatos 

semânticos lentamente fazem sentido. Pelo contrário, vemos agora que Carnap iniciou 

na lógica como um Russelliano e que sua mudança para a sintaxe por um lento e 

emergente reconhecimento de que o quadro monolinguístico era inapropriado para a 

formulação das noções metamatemáticas. Pode-se dizer que o ‘Untersuchunsen’ fez 

pelo Russellianismo o que a parte técnica do Aufbau fez pelo construtivismo 

epistemológico: na medida que o projeto exigia boas promissórias, Carnap levou-o à 

bancarota. Vamos brevemente considerar os problemas feitos aparentes pelos esforços 

de Carnap em tratar monolinguisticamente aquelas noções que, na opinião de Hilbert, 

clamavam por um tratamentro em dupla linguagem.” 

 

O ‘consideração breve’ de Coffa dá conta de como Carnap evitou usar uma 

metalinguagem para situar suas noções semânticas (COFFA, J. A.; [1991], p.278-280). 

Porém Georg Schiemer e Erich H. Reck dirão que Carnap participou positivamente na 

concepção de uma caminho metalingüístico para as soluções dos problemas semânticos, 

em especial o de satisfação (SCHIEMER G., RECKE.; [2013], p. 460). No Grunddisziplin 

Carnap teria lidado com a ideia de uma linguagem objeto e sua referência em um 

metanível , não muito claro, mas indicativo o suficiente de que uma linguagem lógica 

deveria ter axiomas referidos por uma segunda linguagem ‘acima’ da linguagem desses 
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axiomas. A vaguidade dessas noções mais atrapalharam que ajudaram o trabalho de 

Carnap, mas era indicativo de uma tendência na virada dos anos 1930 de que a 

metalinguagem deveria ser estabelecida como base para a semântica de qualquer 

linguagem lógica formal. A esse respeito S. Awodey  e A. W. Carus escreveram 

(AWODEY, S.; CARUS, A. W.; [2006], p.23): 

 

“Na autobiografia de Carnap, ele conta a história de como uma noite em 

janeiro de 1931, ‘toda a teoria da estrutura da língua’ em todas as suas ramificações 

‘veio para [ele] como uma visão’. (...). A descoberta de janeiro 1931 consiste, (...), na 

rejeição da teoria Tractatus [de Wittgenstein] em favor da perspectiva de meta-

matemática de Hilbert, Gödel, e Tarski.” 

 

 O passo seguinte – e salto definitivo na configuração de uma metalinguagem – 

será dado por Tarski e a linguagem L será descrita por uma metalinguagem L’.  

 

Um problema geral da satisfatibilidade na interpretação de Tarski 

 Tarski vai estabelecer sua noção de satisfatibilidade na Definição 22 de seu 

trabalho de 1936, Concept of Truth in Formalized Languages (TARSKI, A.; [1983a]). Ele 

entende por satisfação a substituição das variáveis livres de uma fórmula bem formada 

por uma sequência infinita de indivíduos do domínio da linguagem. Porém o modo 

intuitivo visualiza a idéia de que se uma fórmula tiver uma única variável livre, por 

exemplo, será satisfeita por uma sequência finita de um único termo. Se a fórmula tiver 

duas variáveis livres, seria satisfeita por uma sequência finita de dois termos. Mais 

ainda. Se as variáveis de uma fórmula forem indexadas, elas seriam satisfeitas pelos 

termos indexados de uma sequência. Por exemplo, seja  uma fórmula bem formada tal 

que ela descreva como funciona uma relação R binária qualquer, i.e, φ = 𝑅𝑥71𝑥182, que 

quer dizer que a fórmula é satisfeita pela substituição da primeira variável da fórmula 

pelo sétimo termo da sequência finita e pela substituição da segunda variável da fórmula 

pelo décimo oitavo termo da sequência. A sequência que satisfaz a fórmula pode ter só 

dezoito termos. Queremos dizer que  é uma subfórmula de uma fórmula  que contém 

dezoito variáveis livres, indexadas de 1 a 18, para que seja exigida uma sequência de 

dezoito termos para a satisfação. No caso, os termos sétimo e décimo oitavo couberam à 

satisfação da subfórmula . Aparte esses detalhes sobre indexação, a ideia geral é que 
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entender que se uma fórmula tem n variáveis livres e é satisfeta por uma sequência 

finita de n termos é o mais natural. 

 A dificuldade imediata que surge de se considerar a satisfação por sequências 

finitas é quando lidamos justamente com subfórmulas. Se uma fórmula tem duas 

variáveis livres, por exemplo φ = 𝑅𝑥71𝑥182, dizemos que uma 2-upla satisfaz a 

fórmula. Pode haver infinitas sequências que são 2-uplas. O número dessas sequência é 

dado pelo produto cartesiano 2 sobre o número de indivíduos do conjunto de indivíduos 

em condições de compor sequências que satisfaçam a fórmula . Por exemplo, se o 

domínio da relação R for ℕ , o número de 2-uplas será ℕ 2.Se outra fórmula  de mesmo 

domínio ℕ  tiver três variáveis livres (relacionadas por um predicado ternário, por 

exemplo), ψ = 𝑄𝑥11𝑥22𝑥33 , teremos um número ℕ 3 de 3-uplas para satisfação de . O 

problema aparece quando supomos uma fórmula  = ∧. A fórmula  precisa ser 

satisfeita por todas as 2-uplas que também sejam 3-uplas, isto é, a intersecção ℕ 2∩ℕ 3. 

Mas tal intersecção não existe (ℕ 2 ∩ ℕ 3 = Ø). Isso acontece porque a satisfação de uma 

fórmula complexa é recursiva da satisfação de suas subfórmulas. Não existe uma única 

sequência finita capaz de satisfazer . Precisaríamos de 2 sequencias distintas, uma 2-

upla e outra 3-upla. Isso não é uma sequência, é o uso de duas distintas, cuja associação 

é problemática e duvidosa do ponto de vista lógico: lembremos que cada subfórmula 

tem sua própria indexação de variáveis, isto é, cada uma tem uma ‘primeira variável’, 

depois outra ‘segunda variável’ e assim por diante. Como associar duas sequências 

distintas (conctenando-as formando uma sequência só), conservá-las distintas e 

conservar a idéia de que um termo no meio da sequência continua sendo um ‘primeiro 

termo’? Não é possível fazer isso. 

 Nesse ponto, a solução de Tarski cabe bem. Se para qualquer subfórmula é uma 

sequência infinita que satisfaz, todas as sequências infinitas têm o mesmo tamanho. Ora, 

o cartesiano do infinito é infinito e existe a intersecção de cartesianos infinitos (há um 

número infinito de sequências infinitas). Daí existe uma sequência infinita que satisfaz 

cada subfórmula de  (e daí satisfaz ). No processo de satisfação, basta desconsiderar 

os termos supérfluos da sequência infinita: se  tem cinco variáveis livres,existe uma 
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sequência infinita cujos cinco primeiros termos substituem as variáveis da fórmula (e a 

sequência, por isso, satisfaz a fórmula); o restante da sequência é desconsiderada. 

 A solução de Tarski soa antinatural, mesmo lidando apenas com conjuntos 

matemáticos (como ocorre no trabalho de Tarski). A solução de Tarski exige sequências 

infinitas em que só uma quantidade finita de termos é útil. Soa estranho ter de 

considerar uma sequência infinita, para se aproveitar só dos primeiros termos. A 

sequência em condições de satisfazer uma fórmula é um objeto que precisa atender 

certos critérios para conseguir a satisfação das fórmulas. Podemos, arbitrariamente, 

elencar um conjunto de critérios que uma sequêcia precisa atender para satisfazer uma 

fórmula. A idéia deste trabalho é mostrar como uma sequência finita pode cumprir esses 

critérios de modo a satisfazer uma fórmula bem formada, dispensando o uso de 

sequências finitas e trazendo a discussão para uma visão mais de acordo com a intuição 

natural que temos de sequências em condições de satisfação. 

 Para introduzir nosso elenco de critérios, vamos escrever o objeto satisfaz a 

fórmula na estrutura 𝔈 como ⊨𝔈. Entederemos P como um predicado de aridade n 

cujo escopo é a sequência xi0, ..., xin-1 de n-ésimas variáveis livres. Em vista disso, 

chamaremos de conjunto solução à sequência finita capaz de satisfazer à fórmula = 

Pxi...xn-1 em uma estrutura 𝔈 e o denotaremos como =||φ||𝔈. A estrutura, por ora (de 

modo a só nos situarmos diante dos critérios que queremos elencar) fica definida como 

𝔈 = 〈 D, R𝔈〉 , onde D é o domínio da linguagem e R𝔈 o conjunto de todas as relações 

introduzidas pelos predicados. Desse modo, o elenco de critérios que fariam os objetos 

de um domínio satisfazer as fórmulas de uma linguagem é arbitrário e têm a natureza 

que se segue: 

 

 1. Critério de adequação formal. Se a aridade de uma fórmula é n, então os 

objetos que satisfazem a fórmula devem ser n-sequências de elementos do domínio da 

estrutura.  

 2. Critério de recursividade. A definição de conjunto solução (e portanto de 

satisfação) deve ser recursiva, isto é, o conjunto solução de uma fórmula deve depender 

de algum modo do conjunto solução de suas subfórmulas. 
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 3. Critério de adequação material. Se P é um símbolo de predicado de grau n e 

xi0, ..., xin-1 é uma n-sequência de variáveis diferentes que é crescente na ordem de 

enumeração fixada, então devemos ter que o conjunto que satisfaz a fórmula pertence ao 

conjunto de relações primitivas da estrutura 𝔈. Esse critério implica um critério mais 

restrito: 

 4. Critério de adequação material estrito. Se P é um símbolo de predicado de 

grau n e xi0, ..., xin-1 e  xj0, ..., xjn-1 são duas n-sequências crescentes de variáveis 

diferentes, então devemos ter que os conjuntos que satisfazem cada fórmula serão os 

mesmos. 

5. Critério de adequação lógica. Um critério de adequação lógica atende ás 

seguintes cláusulas: 

(i) Se φ é uma formula com ar(φ) = n, então o conjunto que satisfaz ¬φ 

é o complementar daquele que satisfaz . 

(ii) Se  é uma fórmula complexa do tipo  ⋀ , o conjunto que satisfaz 

 é a intersecção dos conjuntos que satisfazem e  . 

(iii) Se  for uma fórmula do tipo ∃, o conjunto que satisfaz   é uma 

projeção aplicada sobre o conjunto solução que satisfaz    

  

Esses critérios, que serão melhor explicitados no Capítulo 4 deste trabalho, dão a 

característica dos objetos que satisfazem as fórmulas bem formadas (e sentenças, 

quando as variáveis estão ligadas pelos quantificadores). Nosso trabalho é estabelecer 

um conjunto de sequências finitas que possa atender a esses critérios, produzindo 

satisfação por sequências finitas e contornando os problemas que aparentemente só as 

sequências infinitas evitariam. 
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CAPÍTULO 1 

A NOÇÃO DE SATISFATIBILIDADE DE TARSKI 

 

 Foi em seu trabalho Concept of Truth in Formalized Languages (TARSKI, A.; 

[1983a]) de 1936 que Tarski define satisfatibilidade primeiro e sobre esse pilar funda o 

então problemático conceito de ‘verdade’.  

Em um artigo de 1936, On TheConceptOf Logical Consequence7(TARSKI, A.; 

[1983b], p.416) ele fala da satisfatibilidade de modo intuitivo como segue: 

 

“(...). Entre os conceitos semânticos fundamentais nós temos o conceito de 

satisfação de uma função sentencial para um único objeto ou para uma sequência de 

objetos. Seria supérfluo dar aqui uma explanação precisa do conteúdo desse conceito. O 

significado intuitivo de tais frases como: John e Peter satisfazem a condição ‘X e Y são 

irmãos’, ou a tripla de números 2, 3 e 5 satisfaz a equação ‘x + y = z’, não dão margem 

a dúvidas. O conceito de satisfação – como outros conceitos semânticos – pode sempre 

ser relativizado para alguma linguagem particular.  Os detalhes dessa definição precisa 

depender da estrutura dessa linguagem. Entretanto, um método geral pode ser 

desenvolvido que habilite-nos construir definições para uma abrangente classe de 

linguagens formalizadas. (...). 

 

Tarski explica que a linguagem natural aceita de modo intuitivo a noção de 

satisfatibilidade, mas essa natureza intuitiva pode desaparecer e ser mais bem 

estruturada em uma linguagem formal. O próprio Tarski desenvolve essa estrutura, 

conforme ele diz no On The Concept Of Logical Consequence (TARSKI, A.; [1983b], 

p.416, nota de rodapé 2) ter feito nos artigos VII e XV da coletânea Logic, Semantics, 

                                                
 

7 Este artigo está na coletânea Logic, Semantics, Metamathematics – papersfrom 1923 to 1938, Segunda 

Edição, HackettPublishingCompany, EUA, 1983, como o artigo XVI, pp.409-420. A nota bibliográfica à 

p.409 informa: “Esta é um sumário de uma comunicação dada no Congresso Internacional de Filosofia 

Científica em Paris, 1935. O artigo apareceu impresso pela primeira vez em polonês sob o título ‘O 

pojeiuwynikanialogicznego’ em Przeglqd Filozoficzny, vol. 39 (1936), pp. 58-68, e então em alemão sob 

o título ‘ÜberdenBegriff der logischenFolgerung’, Actes Du Congrés International de Philosophie 

Scientifique, vol. 7 (ActualitésScientífiques ET Industrialles, vol. 394), Paris, 1936, PP. 1-11.” 
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Metamathematics – papersfrom 1923 to 1938.8 Aí lemos que o critério de Tarski de 

consequência lógica inclui a satisfatibilidade sob modelo. O conceito de modelo  é 

entendido por Tarski (TARSKI, A.; [1983b], pp.416-417) como segue (o que ele 

denomina nesta citação como função sentencial é entendido como aquela concatenação 

de símbolos da linguagem formal que tem condições de vir a ser sentença, após ligação 

das variáveis livres ou substituições das variáveis livres por constantes): 

 

 “Um dos conceitos que podem ser definidos em termos de conceito de 

satisfação é o conceito de modelo. Vamos assumir que na linguagem estamos 

considerando que certas  variáveis correspondem a cada constante extra-lógica, e de tal 

forma que cada sentença se torne uma função sentencial se as constantes forem trocadas 

por variáveis correspondentes. Seja L qualquer classe de sentenças. Nós trocaremos toda 

constante extra-lógica que ocorra nas sentenças pertencente a L por correspondentes 

variáveis, assim constantes sendo trocadas por correspondentes variáveis, o contrário 

também. Desse modo obteremos a classe L’ de funções sentenciais. Uma sequência 

arbitrária de objetos que satisfaçam cada função sentencial da classe L’ será chamado 

um modelo ou realização da classe L de sentenças (é neste sentido que usualmente 

falamos de  modelos de um sistema axiomático de uma teoria dedutiva). Se, em 

particular, a classe L consiste de uma sentença singular X, faremos referência a um 

modelo da classe L como um modelo da sentença X.” 

 

Tarski constrói, então uma relação entre consequência e modelo. Ele entende ser 

a consequênciaumasatisfação em termos de modelos. 

 

1. A satisfatibilidade das funções sentenciais (satisfatibilidade por sequência infinita 

de indivíduos) 

Tarski começará seu estudo de satisfatibilidade a partir da ideia de 

satisfatibilidade das funções sentenciais. A ideia é que aquilo que der certo para as 

funções sentenciais dará certo para as sentenças construídas a partir delas. Isto é, o 

requisitos que permitem a satisfatibilidade das funções sentenciais serão os das 

sentenças também, como explica Tarski(TARSKI, A.; [1983a], p.189): 

 
“Esses requisitos são obtidos pela noção de satisfação de uma dada função sentencial 

por dados objetos, e no presente caso por dadas classes individuais.” 

 

                                                
 

8Logic, Semantics, Metamathematics – papersfrom 1923 to 1938, Segunda Edição, 

HackettPublishingCompany, EUA, 1983, como o artigo XVI, pp.409-420. Na bibliografia deste trabalho, 

o artigo VIII é o TARSKI, A.; [1983b] e o artigo XV é o TARSKI, A.; [1983a]. 
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Kirkham (KIRKHAM, R. L.; [2001], pp.151-153) explica assim esses requisitos:9 

 

 “O grande insight de Tarski foi o seguinte: como a propriedade da verdade não 

é possuída por sentenças abertas, devemos descobrir uma outra propriedade com as 

seguintes características: 

 Ela pode ser possuída tanto por sentenças abertas quanto por 

sentenças genuínas. 

 A posse ou não dessa propriedade por uma dada sentença quantificada 

é determinada completamente pelos operadores de funções de verdade 

na sentença e pela posse ou não da propriedade pelas cláusulas abertas 

não compostas contidas dentro de toda a sentença. 

 É possível definir a verdade em termos da posse ou não da 

propriedade pelas sentenças genuínas, de modo que a definição de 

verdade resultante implique todas as sentenças-T. 

As duas primeiras características asseguram que podemos definir a propriedade 

em questão recursivamente e, assim, que podemos aplicar nossa definição a linguagens 

com um número infinito de sentenças. A terceira característica assegura que a definição 

de verdade vai atender à condição de adequação material (Tarski, 1933, 189). 

“Satisfação” é o nome que Tarski dá à propriedade que ele descobriu ter todas 

as características exigidas. (...)” 

 

 Em resumo, esse é o processo que faz de uma função sentencial satisfeitaa 

origem de uma sentença verdadeira. Primeiro Tarski inicia os exemplos de satisfação 

com uma e duas variáveis livres para só depois introduzir o caso geral, em que ocorre 

satisfação para uma função sentencial com uma quantidade ampla de variáveis livres. 

Ele introduz a ideia do caso geral como segue (TARSKI, A.; [1983a], p.191): 

 

“Finalmente passemos ao caso geral, onde a dada função sentencial contenha um 

número arbitrário de variáveis livres. Para fixar um modo uniforme de expressão a partir 

de agora não diremos que dados objetos, mas que uma dada sequência infinita de 

objetos satisfaz uma dada função sentencial.” 

 

                                                
 

9Lembrando que Kirkham chama as funções sentencias de sentenças abertas, sentenças de sentenças 

genuínas e o T-ESQUEMA de sentença-T. Kirkham cita o mesmo texto de Tarski na edição que vimos 

trabalhando, isto é, (Tarski, 1933, 189) é o TARSKI, A.; [1983b], p.189. 



 

28 

 

A ideia de usar uma sequência infinita de objetos (independente de quais objetos 

estejam dentro da sequência), essa foi o grande insight de Tarski para resolver o 

problema da satisfatibilidade e tirar o caráter vago e intuitivo que a metafísica conferiu á 

satisfatibilidade para as linguagens naturais, ao menos para as linguagens formalizadas. 

São os objetos colocados em ordem que satisfazem a função sentencial. Essa ordenação 

de objetos já estava prevista por Tarski, muito cuidadosamente. Tarski já tinha 

enunciado no início de seu artigo que precisaria da ideia de sequência ordenada 

(TARSKI, A.; [1983a], p.171): 

 

“Finalmente, vou precisar de alguns termos da lógica das relações. A classe de todos os 

objetos x para cada um dos quais corresponde pelo menos um objeto y tal que xRy (isto 

é, x esta na relação R com y) será chamada o domínio da relação binária ou de dois 

termos R. Analogamente, o contradomínio da relação R é o conjunto de todos os 

objetos y para os quais há pelo menos um objeto x tal que xRy. No caso de relações 

multi-termo, não falamos de domínio e contradomínio, mas do 1°, 2°, 3°,..., n-ésimo 

domínio da relação. Uma relação tendo somente um elemento x em seu domínio e 

somente um elemento y em seu contradomínio (uma relação que vale somente entre x e 

y e entre nenhuns outros dois objetos) é chamada de par ordenado, em que x e o 

primeiro e y o segundo membro. Analogamente, usando relações de um-para-muitos, 

nós definimos triplas ordenadas, quáduplas e, em geral, n-uplas ordenadas. Se, para 

cada objeto y pertencente ao contradomínio de uma relação binária R, há somente um 

objeto x tal que xRy, então a relação é chamada um-para-muitos. O conceito de 

sequência participará em grande parte do que segue. Uma sequência infinita é uma 

relação um-para-muitos cujo contradomínio é a classe de todos os números naturais com 

exceção do zero.” 

 

O entendimento de Tarski é que sequência infinita em um conjunto arbitrário A 

é uma função s: A → ℕ -{0}, que é sobrejetora. Tal sequência é a ordenação dos objetos 

das classes interessantes para satisfação da função sentencial. É essa sequência (não os 

indivíduos dentro dela) que satisfará a função sentencial. A exposição de Kirkham é 

muito didática a esse respeito (KIRKHAM, R. L.; [2001], p.154):  

 

 “Quando mudamos a ordem dos objetos numa sequência, mudamos a 

sequência. Note-se que sequências, assim como conjuntos, podem ser infinitas em 

temanho (p. ex., a sequência dos números naturais) e podem ter objetosabstratos como 
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elementos. Note-se também que um objeto pode aparecer mais de uma vez em uma 

sequência. Assim, também podemos ter as seguintes sequências: 

 〈mesa, cadeira, democracia, mesa, Bulgária,...〉 

 〈mesa, mesa, mesa, mesa,...〉 

 Quando Tarski fala de todas as sequências infinitas, ele quer aí incluir essas 

sentenças de aparência engraçada também. Finalmente, não há limites para a ordem em 

que os objetos podem aparecer. Assim, para todos os objetos no mundo, e cada possível 

ordenamento deles, existe alguma sequência que tem exatamente aquele ordenamento.” 

 

Tarski deixou bem teorizado toda a natureza dessas sequências que ele precisa 

usar em sua noção de satisfatibilidade. Em resumo, a sequência que ele quer vem da 

classe das variáveis da linguagem L, pois elas já estão ordenadas pela sequência dos 

números naturais(TARSKI, A.; [1983a], p.191):  

 

“Em consideração à questão de quais sequências satisfazem uma dada função 

sentencial, sempre teremos em mente uma correspondência um-para-muitos de certos 

termos de uma sequência f com as variáveis livres de função sentencial, onde a cada 

variável corresponde o termo da sequência com o mesmo índice (i.e., o termo fk 

corresponderá à variável vk).” 

 

Uma relação um-para-muitos é o modo de relacionar o conjunto dos números 

naturais e um símbolo (que pode ser um símbolo de variável) ou daquilo que vier a 

substituir a variável, como os indivíduos ou classes. Essa relação cria as sequências que 

vão satisfazer a função sentencial. Em outras palavras, trata-se de enumerar os termos 

de uma sequência por meio de índices na repetição do mesmo símbolo.  

 Os indivíduos da classe desses indivíduos10foram organizados na sequência f, de 

acordo com o número de variáveis da função sentencial em questão. Esses mesmo 

indivíduos poderiam estar em outra ordem, o que resultaria em outra sequência (que não 

serviria para esta função sentencial arbitrariamente escolhida, mas poderia servir para 

outra, talvez). Por isso podemos dizer que há uma quantidade enumerável de sequências 

possíveis dos mesmos indivíduos da classe. Porém só nos interessa a sequência f onde 

                                                
 

10Os indivíduos podem ser subclasses dessa classe – seria uma ‘classe de classes’ –, isto é, podem denotar 

classes de vários indivíduos ou de outras subclasses 
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os indivíduos estejam em uma ordem que considere a ordem das variáveis livres da 

função sentencial em questão. Vamos supor a fórmula  ∃x2∀x3Px1x5x4Qx2x3. O 1º termo 

da sequência satisfaz a variável v1 = x1 da função sentencial. O mesmo acontece para a 

próxima variávellivre (variável v2 = x5): o 2º termo da sequência satisfaz essa variável – 

e assim por diante (v3 = x4). Sempre existe uma ordem dos indivíduos da classe que dá 

uma sequência em que um termo corresponde à variável livre de mesmo índice.11As 

variáveis ligadas na função sentencial não têm correspondência com a qualquer termos 

da sequência, pois a sequência foi construída para satisfação de variáveis livres12. Nem 

as constantes são levadas em conta (não correspondem a termos da sequência): a única 

coisa que importa é a sucessão (respeitando a ordem) das variáveis, havendo 

correspondência apenas para as livres (pois há variáveis livres e ligadas intercaladas, e 

precisamos manter a ordem de todas as variáveis, apesar de só haver correspondência 

para as livres). 

 Tarski resume assim a satisfação por sequências infinitas de classes (TARSKI, A.; 

[1983a], p.192):  

 
“Este processo pode ser descrito em termos gerais como segue. 

 Consideremos o seguinte esquema: 

 

f satisfaz a função sentencial x se e somente se f é uma sequência infinita de 

classes, e p. 

 

Dada qualquer função sentencial, digamos s, do cálculo de classes, substituímos no 

esquema acima o símbolo ‘x’ por um nome (descritivo-estrutural) de s construído na 

metalinguagem; ao mesmo tempo, substituímos todas as variáveis livres vk, vl, etc. que 

ocorrem em s pelos correspondentes símbolos ‘fk’, ‘fl’, etc. e substituímos ‘p’ no 

esquema pela expressão assim obtida de s (ou por sua tradução na metalinguagem).” 

 

                                                
 

11Lembremos que os termos distinguem-se pelos índices, mas o indivíduo pode ser o mesmo e o indivíduo 

denotado por f4, por exemplo, pode ser o mesmo denotado por fk (pois a sequência admite que termos 

distintos denotem o mesmo indivíduo). 
12No ‘histórico’ de construção da função sentencial, quando as variáveis ora ligadas ainda não o eram, 

(seguindo o raciocínio colocado por Tarski) havia sequências para elas, da mesma ou de outra classe 

distinta desta que é hipoteticamente considerada nesta discussão. 
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Nessas condições, a maior dificuldade é a satisfação sob quantificação. Kirkham 

(KIRKHAM, R. L.; [2001], pp.155-156) resume bem essa discussão: 

 

“(...). Como, então, uma sequência satisfaz uma sentença quantificada? (...) Tarski... 

[estabelece] ...duas condições que devem ser atendidas para que uma sequência, 

digamos, a sequência S, satisfaça uma sentença universalmente quantificada como (x4) 

(x4 é redondo): 

1. S deve satisfazer a sentença aberta que seria criada ao se suprimir o quantificador. 

Assim, nesse caso, ela deve satisfazer “x4 é redondo”. (Assim, seja qual for o objeto que 

S tiver na quarta posição, ele deve ser redondo.) 

2. Essa mesma sentença aberta deve também ser satisfeita por toda sequência que é 

exatamente como S, exceto pelo fato de que tem um objeto diferente na quarta posição.” 

 

 Tarski deixou assim o terreno bem preparado para sua definição definitiva de 

satisfatibilidade. A versão que ele dá (Definição 22 de seu trabalho de 1936) é 

extremamente detalhista e rebuscada. Existe uma versão mais apropriada para nosso 

trabalho, que envolve estruturas relacionais, que foi feito em colaboração com Vaught 

em 1957. 

 

2. A versão formal da satisfatibilidade de Tarski 

 O trabalho de Tarski definindo satisfatibilidade dentro de estruturas foi feito com 

Vaught em 1957 no artigo Arithmetical Extensions of Relational Systems (TARSKI, A.; 

VAUGHT, R.; [1956-1958], pp.81-102). A propósito desse trabalho de Tarski, María 

Manzano (MANZANO, M.; [1999], p. xi) aponta que: “em 1957 ele definiu 

(conjuntamente com R. Vaught) as noções de satisfação e verdade em um estrutura, 

noções que são usadas hoje em teoria dos modelos”. 

 Tarski e Vaught propõem a seguinte nomenclatura: 

-  simbolizam números ordinais arbitrários; 

- k, l, m, n, ... simbolizam ordinais finitos (números naturais) arbitrários; 

- para o ordinal , uma -sequência é escrita como x = 〈 x0, ..., x ...〉 < ; 

- sequências infinitas (com ) e sequências finitas de n termos são escritas 

como 〈 x0, ..., xn ...〉 e〈 x0, ..., xn-1〉 , respectivamente; 
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A ideia de substituição dos termos de uma sequência x pelos termos correspondentes de 

uma sequência distinta y é como segue. Dada uma sequência x = 〈 x0, ..., xn ...〉 de 

membros de algum conjunto, um número natural k, e um elemento a do conjunto, 

denotamos por x(k/a), ou por 〈 x0, ..., xn-1,a,xn+1, ...〉 , a sequência y = 〈 y0, ..., yn ...〉 , tal 

que yk = a, e yn = xn para n ≠ k. Esse princípio é fundamental para a ideia de satisfação, 

onde as variáveis livres de uma expressão serão substituídas por elementos de uma 

sequência. 

 Para qualquer conjunto A de elementos, temos os seguintes conjuntos de 

sequências: 

- o conjunto A de todas as sequências com um número  de termos, termos 

estes todos elementos de A. 

- o conjunto A() de todas as sequências x tais que x ∈ A e que são 

eventualmente constantes, isto é, xn = xm para todo n ≧ m. 

Em seguida é introduzida a idéia de sistema relacional. Um sistema relacional é uma 

sequência ℜ = 〈𝐴, 𝑅0, … , 𝑅𝜉 , … 〉𝜉<𝛼, onde A é um conjunto não vazio e cada R é uma 

relação entre os elementos de A. Isso é simplificado como ℜ = 〈𝐴, 𝑅〉. 

No que trata de nossa pesquisa a respeito da noção de satisfação neste nosso 

trabalho, referimos que de modo sintético e formal, Taski e Vaught constroem uma 

Teoria T formalizada que é uma lógica de predicados de primeira ordem, contendo: 

1. uma sequência infinita 〈 v0...vn...〉  de variáveis; 

2. quatro constantes lógicas, que serão os símbolos para negação (￢), conjunção 

(⋀ ), quantificador existencial (∃) e identidade (≡); 

3.  um único predicado ternário P. 

As fórmulas da Teoria T são aquelas que pertençam à menor classe que contenha: 

A. Todas as fórmulas atômicas vm ≡ vn e P(vm, vn, vp) (m, n, p = 0, 1, 2, ... ); 

B. é fechado para as seguintes operações de formação: 

 - negação ￢de uma expressão ; 

 - conjunção ⋀ de duas expressões e ; 
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 - quantificação existencial ∃vk de  sob uma variável vk(k = 0,1,2...); 

C. Sentenças de T são expressões em variáveis livres. 

 

 A definição de satisfação envolvendo essa teoria fornecida por Tarski e Vaught 

em seu trabalho de 1957 é a que segue (TARSKI, A.; VAUGHT, R.; [1956-1958], p.84-85): 

  

 Definição de satisfatibilidade de Tarski-Vaught.Diz-se que x satisfaz  em um 

sistema relacional ℜ = 〈𝐴, 𝑅〉 se x∈A(),  é fórmula e uma das seguintes cinco 

condições atendida: 

 (i)  é da forma vm ≡ vn, m e n são números naturais e xm = xn; 

 (ii)  é da forma P(vm, vn, vp), m, n e p são números naturais e  (xm, xn, xp) ∈R; 

 (iii)  é da forma ￢, onde  é uma fórmula que não é satisfeita por x; 

 (iv)  é da forma ’∧”, onde ’ e” são fórmulas, ambas satisfeitas por x; 

 (v)  é da forma ∃vkonde k é um número natural,  é uma fórmula e há um 

elemento a∈A tal que x(k|a) satisfaz . 

 

 Estas cinco cláusulas correspondem às cinco cláusulas da Definição 22, 

definição de satisfatibilidade no trabalho de Tarski de 1936 (TARSKI, A.; [1983a], 

p.193).  
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CAPÍTULO 2 

RELEVÂNCIA DA SOLUÇÃO DE TARSKI E TEORIA DOS MODELOS 

 

 Tarski percebeu que só poderia definir ‘verdade’ se pudesse antes estabelecer os 

critérios que diziam o que seria a satisfatibilidade de uma fórmula. Para Tarski, 

satisfatibilidade é uma passagem, um passo absolutamente necessário para se definir 

‘verdade’. Ele conseguiu construir um caminho muito rígido para se definir ‘verdade’, 

no trato filosófico do problema, e conseguiu estabelecendo pela primeira vez critérios 

claros capazes de esclarecer o conceito de satisfação de uma função sentencial. 

 Pesquisando o trabalho de Tarski entendemos que ele liga a ideia de 

satisfatibilidade com a de consequência lógica. Essa consequência seria a satisfação em 

termos de modelos. Tarski trabalhou seu conceito de consequência lógica em seu 

trabalho On the Concept Of Logical Consequence, de 193613. Assim, o critério de 

consequência lógica passa pela idéia de satisfatibilidade e de modelo. O que Tarski 

entende por satisfatibilidade ele mesmo aponta (TARSKI, A.; [1983b], p.416, nota de 

rodapé 2) estar bem estruturado nos artigos VII e XV da coletânea Logic, Semantics, 

Metamathematics – papers from 1923 to 1938.14 No On the Concept Of Logical 

Consequence (TARSKI, A.; [1983b], p.416) ele fala da satisfatibilidade de modo intuitivo 

como segue: 

 

“(...). Entre os conceitos semânticos fundamentais nós temos o conceito de 

satisfação de uma função sentencial para um único objeto ou para uma sequência de 

objetos. Seria supérfluo dar aqui uma explanação precisa do conteúdo desse conceito. O 

significado intuitivo de tais frases como: John e Peter satisfazem a condição ‘X e Y são 

irmãos’, ou a tripla de números 2, 3 e 5 satisfaz a equação ‘x + y = z’, não dão margem 

a dúvidas. O conceito de satisfação – como outros conceitos semânticos – pode sempre 

ser relativizado para alguma linguagem particular.  Os detalhes dessa definição precisa 

                                                
 

13 Este artigo está na coletânea Logic, Semantics, Metamathematics – papers from 1923 to 1938, Segunda 

Edição, Hackett Publishing Company, EUA, 1983, como o artigo XVI, pp.409-420. A nota bibliográfica à 

p.409 informa: “Esta é um sumário de uma comunicação dada no Congresso Internacional de Filosofia 

Científica em Paris, 1935. O artigo apareceu impresso pela primeira vez em polonês sob o título ‘O pojeiu 

wynikania logicznego’ em Przeglqd Filozoficzny, vol. 39 (1936), pp. 58-68, e então em alemão sob o 

título ‘Über den Begriff der logischen Folgerung’, Actes Du Congrés International de Philosophie 

Scientifique, vol. 7 (Actualités Scientífiques ET Industrialles, vol. 394), Paris, 1936, PP. 1-11.” 
14Logic, Semantics, Metamathematics – papers from 1923 to 1938, Segunda Edição, Hackett Publishing 

Company, EUA, 1983, como o artigo XVI, pp.409-420. 
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dependem da estrutura dessa linguagem. Entretanto, um método geral pode ser 

desenvolvido que habilite-nos construir definições para uma compreensiva classe de 

linguagens formalizadas. (...). 

  

A satisfatibilidade será então definida dependendo da estrutura da linguagem. 

Daí, há ampla liberdade para se entender ‘satisfação’: ela é definida arbitrariamente, 

conforme regras, que atendam a necessidade da linguagem. Ele proporá um método 

geral em condilções de definir satisfatibilidade para linguagens formalizadas. É quando 

ele inaugura a ideia de modelo. Em uma classe de sentenças, se uma sentença é 

satisfatível, então ela é modelo dessa classe. O conceito de modelo é entendido por 

Tarski (TARSKI, A.; [1983b], pp.416-417) como segue: 

 

 “Um dos conceitos que podem ser definidos em termos de conceito de 

satisfação é o conceito de modelo. Vamos assumir que na linguagem estamos 

considerando que certas  variáveis correspondem a cada constante extra-lógica, e de tal 

forma que cada sentença se torne uma função sentencial se as constantes forem trocadas 

por variáveis correspondentes. Seja L qualquer classe de sentenças. Nós trocaremos toda 

constante extra-lógica que ocorra nas sentenças pertencente a L por correspondentes 

variáveis, assim constantes sendo trocadas por correspondentes variáveis, o contrário 

também. Desse modo obteremos a classe L’ de funções sentenciais. Uma sequência 

arbitrária de objetos que satisfaçam cada função sentencial da classe L’ será chamado 

um modelo ou realização da classe L de sentenças (é neste sentido que usualmente 

falamos de  modelos de um sistema axiomático de uma teoria dedutiva). Se, em 

particular, a classe L consiste de uma sentença singular X, faremos referência a um 

modelo da classe L como um modelo da sentença X.” 

 

Com essas duas noções, a de satisfatibilidade e a de modelo, Tarski dá a 

seguinte definição de consequência lógica (TARSKI, A.; [1983b], p.417):15 

 

                                                
 

15No final da definição em itálico que aparece nesta passagem, há uma nota de rodapé de caráter 

informativo histórico, que diz: “Após o original dessa comunicação ter aparecido impresso, H. Scholz no 

seu artigo ‘Die Wissenschaftslehre Bolzanos, Eine Jahrhundert-Betrachtung’, Abhandlungen der 

Fries’schen Schule, new series, vol. 6, PP.399-472 (veja em particular p.472, nota de rodapé 58) aponta 

uma analogia distante entre esta definição de consequência e a sugerida por B. Bolzano cerca de uma 

centena de anos antes.” 
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 “Em termos desses conceitos podemos definir o conceito de consequência 

lógica como segue: 

 

 A sentença X segue-se logicamente das sentenças da classe K se e somente se 

cada modelo da classe K também é um modelo da sentença X. 

  

“Parece a mim que todo aquele que entende o conceito da definição acima deve 

admitir que ela está muito de acordo como o uso comum.  Isto vem ainda a esclarecer 

várias de suas consequências. Em particular, pode ser provado, com base nessa 

definição, que toda consequência de sentenças verdadeiras deve ser verdadeira, e 

também que a relação de consequência que há entre dadas sentenças é completamente 

independente do sentido das constantes extra-lógicas que ocorrem nessas sentenças. Em 

breve, pode ser mostrado que a condição (F) formulada acima é necessária se a sentença 

X é a que segue da sentença de classe K. Por outro lado, esta condição não é em geral 

suficiente, uma vez que o conceito de consequência aqui definido (de acordo com o 

ponto de vista que tomamos) é independente da riqueza de conceitos da linguagem que 

é investigada. 

 

 Não vamos nos estender mais nessa questão do modo como Tarski entende 

consequência lógica16. É centrado na ideia de modelo que poderemos entender de que 

modo se versa modernamente a satisfação de Tarski. 

 

 1. As exposições didáticas do conceito tarskiano de satisfação. 

 Existem muitas exposições formais da ideia de satisfação segundo a noção 

inaugurada por Tarski. O estudo original dele tinha o cuidado de ser extensivamente 

explicito em mostrar como a satisfação ocorria ao nível da tradução metalinguística. A 

ideia por trás da tradução metalinguística é bastante intuitiva para que nas exposições 

formais da ideia de satisfação ela seja assumida como estabelecida. 

 Vendo assim, entendemos que um sequencia enumerável s = (s1, s2, s3, ...) 

satisfaz uma wff (fórmula bem formada)  que tem para escopo de um predicado J  as 

variáveis livres x1, x2, ..., xn, (isto é, as variáveis estão indexadas e postas em ordem) se 

                                                
 

16Há críticas sérias a essa concepção de Tarski. Etchemendy (ETCHEMENDY, J. [1990]) mostrou dois 

problemas intrinsecos à definição de Tarski, que ele chamou de inadequação conceitual e inadequação 

material, cujas exposições são longas o bastante para a evitarmos aqui, uma vez que não é tema de nosso 

trabalho. 
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a n-upla [s1, s2, s3,...] satisfaz  no sentido usual. Por exemplo (MENDELSON, E.; [1997], 

pp.59), a sequencia enumerável s = (s1, s2, s3, ...) de objetos do domínio da interpretação 

(ou modelo, ou estrutura) 𝔐 virá satisfazer a wff A(x2, x5) se e somente se o par 

ordenado (ou 2-upla) [s2, s5] esta na relação designada para o predicado A com os 

objetos do domínio da interpretação (ou modelo, ou estrutura) pela própria estrutura 𝔐. 

Do ponto de vista da redação bastante explícita de Tarski, estamos diante de algo como: 

para todo s, s satisfaz a função sentencial A(x2, x5) se e somente se [s2, s5] estiver na 

relação A. 

 Mais explicitamente, façamos 𝔐 a interpretação de uma linguagem L e façamos 

D o domínio de 𝔐. Seja R o conjunto de todas as sequências enumeráveis de elementos 

de D. O que significa dizer que s = (s1, s2,...) em R satisfaz a fórmula bem formada  de 

L em 𝔐? Recursivamente levamos essa idéia desde os termos até as fórmulas 

constituídas por esses termos. Então, primeiro, precisamos entender que se um dos 

termos de uma fórmula da linguagem for uma variável livre, a ela corresponde por 

substituição qualquer objeto do domínio da linguagem. Quem dá a substituição é a 

interpretação (ou tradução). Um jeito de simbolizar a interpretação em certo modelo é 

colocando o símbolo daquilo que será substituído entre parênteses e colocando o 

símbolo do modelo como índice superior direito (não é um tipo de potenciação, então). 

Depois, se um dos termos dessa fórmula for uma constante (por exemplo, uma variável 

ligada), então, qualquer objeto do domínio da linguagem satisfaz essa constante (não há 

o que substituir, em outras palavras). E, depois ainda, olhando para a fórmula inteira, 

devemos interpretar no domínio da linguagem as sequências que a predicação na 

fórmula constrói para substituir a sequência de termos que, na fórmula, é associada á 

mesma predicação. Formalmente, estas três definições é entendida assim (MENDELSON, 

E.; [1997], pp.59):  

 

(1) Para um dado s em R há uma função s* que faz corresponder a cada termo t 

de L um elemento s*(t) em D tal que: 

1. Se t é uma variável xj, s*(t) será sj. 
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2. Se t é uma constante individual aj, então s*(t) é a interpretação (𝑎𝑗)
𝔐

 

dessa constante. (A escrita ‘(𝑎𝑗)
𝔐

’ quer dizer que a constante está sendo 

interpretado no modelo 𝔐). 

3. Se f n é um símbolo de função (onde n é a aridade, ou número de 

variáveis relacionadas por f ), (𝑓𝑛)𝔐 é a operação correspondente em D, 

e t1, ..., tn são termos, então s*(𝑓𝑛 (t1, ..., tn)) = (𝑓𝑛)𝔐(s*(t1), ..., s*(tn)). 

 

Está ocorrendo que, intuitivamente, s*(t) é o elemento de D obtido por se substituir, 

para cada j, um nome sj para toda ocorrência de xj em t e então tomam forma as 

operações de interpretação correspondendo às letras funcionais de t. Por exemplo, 

vamos supor a fórmula ∃yPyx1, onde P é o predicado ‘x1 é aluno de doutoramento de y’ 

para ‘y = Leśniewski’. Note que x1 é um termo t  que é variável livre e por isso existe 

um s*(t) = sj = Tarski no domínio da estrutura 𝔐 que inclui entre os objetos de seu 

domínio os nomes dos lógicos poloneses da ‘Escola de Lvov-Warsaw’. Curiosamente, 

Tarski também serviria para substituir a variável livre que existia antes da variável y ter 

sido ligada. Uma vez ligada, ela se torna constante (‘y = Leśniewski’), e por isso 

dizemos que Tarski ainda satisfaz y, mas é inócua tal satisfação (pois só há substituição 

para variáveis livres). E por fim, a fórmula toda é satisfeita pela expressão 

metalingüística ‘Tarski é aluno de doutoramento de Leśniewski’, que é a interpretação 

(tradução) de P na estrutura 𝔐. Já o exemplo de Mendelson é aritmético (MENDELSON, 

E.; [1997], pp.59-60). Se t é P2(x3, Q
2(x1, a1)) e se a interpretação ℤ  como seu domínio, 

P e Q são interpretados como as operações comuns de multiplicação e adição da 

aritmética, respectivamente, e a1 é interpretado como 2 ( i.e., (𝑎𝑗)
𝔐

= (𝑎1)
𝔐 = 2), então, 

para qualquer sequência s = (s1, s2, ...), s ⊂ ℤ , s*(t) é o inteiro s3(s1 + 2). Em seguida 

Mendelson espõe a seguinte definição indutiva para satisfação (MENDELSON, E.; [1997], 

p. 60): 

 

(2) DEFINIÇÃO DE SATISFAÇÃO POR MELDENSON 

1. Se  é a fórmula atômica An(t1, ..., tn) e (𝐴𝑛)𝔐 corresponde à relação 

de interoretação do n-ésimo lugar da sequência (t1, ..., tn), então a 



 

39 

 

sequência s = (s1,s2,...) satisfaz  se e somente se (𝐴𝑛)𝔐(s*(t1), ..., s*(tn)) 

(i.e., se a n-uplas*(t1), ..., s*(tn) está na relação (𝐴𝑛)𝔐. 

2. s satisfaz ¬ se e somente se s não satisfaz . 

3. s satisfaz se e somente se s não satisfaz  ou s satisfaz . 

4. s satisfaz (∃xi) se e somente se toda sequência que diferir de s no 

máximo no i-ésimo termo satisfaz . 

 

 Definições semelhantes lemos no trabalho de Yuri Manin (MANIN, YU.I., 

[2010]). A diferença é a introdução por Manin da ideia de -ponto. Um -ponto é uma 

função que faz corresponder no domínio da estrutura da linguagem  um objeto para cada 

símbolo de variável no alfabeto da linguagem. Em outras palavras, há uma função que 

vai do conjunto das variáveis da linguagem para o domínio da linguagem. Isso é 

denominado de classe de interpretação. 

 Primeiro Manin constrói uma linguagem L de primeira ordem  e arbitrariamente 

estabelece uma classe M de elementos na estrutura 𝔐. Toda vez que uma fórmula  da 

linguagem L disser alguma coisa dos objetos em M, a fórmula será interpretada como 

uma função com domínio em L e imagem em M. Manin chama a essa interpretação de 

aplicação primária (MANIN, YU.I., [2010], p.24) e ela segue o que vimos em (1)1 - (1)3 

neste capítulo, em outras palavras, as aplicações primárias são a interpretação dos 

símbolos da linguagem, como segue: 

 

(3) APLICAÇÕES PRIMÁRIAS PARA MANIN 

1. Uma interpretação de constantes é uma aplicação do conjunto, em L, 

de símbolos para constantes para o domínio M de L que dá um símbolo c 

para I(c) ∈ M. O símbolo ‘I()’ indica a interpretação. 

2.  Uma interpretação de operações é uma aplicação do conjunto, em L, 

de símbolos para operações para o domínio M de L que dá um símbolo f 

de grau r para um subconjunto I(f ) sobre M r, que é o produto cartesiano 

r de M (i.e., M ☓M ☓ … ☓M = M r). 
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3. Uma interpretação de relações é uma aplicação do conjunto, em L, de 

símbolos para relações para o domínio M de L que dá um símbolo p de 

grau r para o subconjunto I(p) ⊂M r. 

 

O produto cartesiano M r fornece o número de r-uplas de símbolos em M que foram 

associados pela operação f de grau r. Isso faz de M r o conjunto de todas as sequências 

de objetos de quem a fórmula pode falar, sequências que cabem à relação f . Esse 

modo de ver limita um subconjunto especial no domínio da linguagem, um subconjunto 

que é obtido em função do grau da relação f. Nesse sentido podemos aceitar que um 

termo qualquer f (x1, ..., xr) que conste em uma fórmula  pode ser interpretado como 

uma função I(f) de r argumentos (no caso, r variáveis xi) que ‘correm’ através dos 

valores em M (objetos em M), e só nele. 

 Mas sobre M há interpretações de constantes também. É interessante isolar em M 

um conjunto de valores que sejam funções só de variáveis e ter um conjunto de 

aplicações só de variáveis sobre M. Essa delimitação estrita de um subconjunto em M 

permite a construção das aplicações secundárias (MANIN, YU.I., [2010], p.24), onde as 

variáveis de uma fórmula  são interpretadas como nomes de um ‘elemento genérico’ 

de M, de um objeto em geral, não um específico, que faz a interpretação de cada uma 

delas ‘correr’ sobre todos os elementos de M. Daí que o número de r-uplas é M r e o 

conjunto de todas as possíveis r-uplas também é indicado por M r. 

 Manin introduz a ideia de classe de interpretação �̅� para as aplicações 

secundárias. É o conjunto de todas as interpretações de variáveis sobre M. Uma 

aplicação dentro dessa classe é dita ser um -ponto, e essa aplicação faz uma variável x 

da fórmula  corresponder a um valor em M, coisa que se indica por I(x)() ∈ M (ou, 

para simplificar as abreviações, x). Podemos visualizar no diagrama 1: 
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Diagrama 1 

 

 Assumindo como regra geral que  a interpretação de termos relacionam cada 

termo t a uma função I(t) sobre �̅� com valores em M, indutivamente de modo intuitivo 

temos que: 

 

(4) 1. Se c é uma constante, então I(c) é é definido pela aplicação primária 

 2. Se x é uma variável, então I(x) é x. 

3. Se t = f (t1, ..., tr), então para todo ∈ �̅�, temos t = I(f)(𝑡1
ξ
, ..., 𝑡𝑟

ξ
), 

onde 𝑡𝑖
ξ
 são definidos por indução e I(f): M rM é dado pela aplicação 

primária. 

Essas interpretações darão o valor de verdade para as fórmulas. Vamos fazer 0 

(falso) e 1 (verdadeiro) os valores de verdade da linguagem, de modo que {0, 1} ⊂M. 

Definimos o valor de verdade por interpretação para as fórmulas atômicas e depois 

indutivamente temos os valores de verdade para fórmulas moleculares. Assim (MANIN, 

YU.I., [2010], p.24): 

 

(5) INTERPRETAÇÃO DE FÓRMULAS ATÔMICAS. Uma interpretação I designa, para 

toda fórmula  em L, uma função verdade ||I, tal que ||I ∈ �̅�, que dá só os valores 0 e 

1 à interpretação de e é definida como: 
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|𝑝(𝑡1, … , 𝑡𝑟)|𝐼
𝜉
= {    1, 𝑠𝑒 𝑡1

𝜉
, … , 𝑡𝑟

𝜉
∈ 𝐼(𝑝)

0, 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜


 

m outras palavras, uma fórmula é verdadeira se seus termos tem interpretação em M. 

Caso contrário, é falsa. Isso permite-nos entender o que é satisfação: a declaração p 

sobre os nomes t1, ..., tr dos objetos em M é verdadeira se os objetos nomeados por t1, ..., 

tr satisfazem a relação nomeada por p. 

O valor de verdade para a conexão ∧ é recursivamente entendido a partir das 

atômicas: |𝜑 ∧ 𝜓|𝐼
𝜉
 é o menor conjunto (|𝜑|𝐼

𝜉
,|𝜓|𝐼

𝜉
) onde ambos  e  são verdadeiros. 

A negação é entendida assim: |￢𝜑|𝐼
𝜉
 = 1 - |𝜑|𝐼

𝜉
. Disso resulta que |￢𝜑|𝐼

𝜉
 é falso se 

|𝜑|𝐼
𝜉
 = 1, pois |￢𝜑|𝐼

𝜉
 = 1 - |𝜑|𝐼

𝜉
 = 1 – 1 = 0, e |￢𝜑|𝐼

𝜉
 é verdadeiro se |𝜑|𝐼

𝜉
 = 0, pois 

|￢𝜑|𝐼
𝜉
 = 1 - |𝜑|𝐼

𝜉
 = 1 – 0 = 1. (MANIN, YU.I., [2010], p.25): 

Para introduzir a quantificação existencial (MANIN, YU.I., [2010], p.25), Manin 

faz o entendimento de que, dada uma ∈ �̅� e a variável x de uma fórmula , a 

variação de ao longo de x é indicada por ’, com ’ ∈ �̅�, para cada y = 𝑦𝜉
′
sempre 

que y for uma variável diferente de x. Nessas condições, o valor de verdade de uma 

fórmula  que é uma quantificação existencial, i.e, |∃𝑥𝜓|𝐼
𝜉
, é o maior conjunto de 

aplicações ’ onde se pode interpretar a fórmula  como 𝜑𝜉
′
 e se possa valorar a 

verdade como |𝜑|𝐼
𝜉′

de modo que  é I-verdadeira (interpretada como verdadeira para 

toda interpretação ) se |φ|𝐼
ξ
 = 1 para todo ∈�̅� Por fim, Manin apresenta o corolário 

que afirma que o valor de verdade das fórmulas fechadas |𝜑|𝐼
ξ′

, (i.e., sem variáveis 

livres) independe da aplicação . Ou seja, as sentenças são satisfeitas por quaisquer 

sequências de objetos, como estabeleceu Tarski. A prova  está em MANIN, YU.I., [2010], 

p.26. 

Outra noção bastante didática da satisfação segundo o entendimento de Tarski 

está explícita no trabalho de Ian Chiswell e Wilfrid Hodges, Mathematical Logic Eles 

definem satisfação para atômicas e depois, por recursão, para fórmulas moleculares 

(CHISWELL, I & HODGES, W.; [2007], pp.140-141). O processo é supor uma fórmula 
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bem formada do tipo  = f(x1, ..., xn) e dados os elementos a1, ..., an de um domínio A 

definir a relação “(a1, ..., na) satisfaz  em A”. Essa relação é definida como segue: 

 

(6) Para atômicas. Se é atômica, então (a1, ..., na) satisfaz  em A se e 

somente se ⊨ A φ[t1/x1, ..., tn/xn], onde t1, ..., tn são termos fechados tais que para 

cada i, (ti)A = a1. 

Para negações. Se é ￢, então (a1, ..., na) satisfaz  em A se e somente se 

(a1, ..., na) satisfaz  em A. (A substituição é indução a partir das atômicas). 

Para conjunções. Se  é ( ⋀  ), então (a1, ..., na) satisfaz  em A se (a1, ..., na) 

satisfaz a ambos  e . (Novamente, a substituição é indução a partir das 

atômicas). 

 

Em geral, todos esses modelos didáticos seguem o mesmo padrão de exposição para 

definir satisfação conforme o entendimento de Tarski sobre o conceito de satisfação. 

Em resumo, o modo geral de fazer a construção formal moderna de satisfação pode ser 

entendida como segue (primeiro construindo uma linguagem e então entendendo a 

satisfação dentro dela)17. 

Então, seja L uma linguagem do cálculo de primeira ordem tal que {⋀ 

(conjunção, binário), ⋁ (disjunção, binário),￢(negação, unário), ∃(quantificação 

existencial)} são seus símbolos lógicos, {x1, x2, x3,..., xn} é o conjunto VAR enumerável 

de suas variáveis. Este é seu alfabeto lógico. Além disso, L precisa de um alfabeto não-

lógico constituído de {c1, c2, c3,... , cn} (conjunto enumerável C de constantes 

individuais), {A1, A2, A3, ..., An} (conjunto ℛ enumerável de predicados sobre um 

conjunto arbitrário não-vazio A de objetos), {f1, f2, f3, ..., fn} (conjunto f de funções de 

aridade n, onde cada símbolo fi de função designa a função fi: A
i  A, i∈ , em função 

                                                
 

17 Usamos a linguagem construída em SCHIEMER G., RECKE.; [2013]. 
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da aridade do predicado A). Para definirmos os termos e fórmulas de L, vamos antes 

modelar L. 

Dizemos que existe um modelo de interpretação 𝔚𝐿, ou apenas modelo 𝔚𝐿, 

com a estrutura𝔚𝐿 = 〈 D, I 〉  quando modelamos L com base em um conjunto não-

vazio D arbitrário. A interpretação I indexa, em relação a , os elementos c de D para 

serem constantes individuais {c1, c2, c3,... , cn}, estabelece sobre D a predicação RD = 

{D1, D2, D3, ..., Dn}, e funções f : Dn → D sobre D. 

O que caracteriza um modelo é sua assinatura. Uma assinaturas de 𝔚𝐿 é uma 

função do conjunto de variáveis VAR de L para L, de modo que temos s: VAR → L. 

Entende-se disso que cada variável xi de L gera uma assinatura s. Então existe uma 

sequência ordenada 〈 o1, o2, o3, ..., on〉  de elementos de D onde cada oi é uma assinatura 

s em função da variável xi. Para utilidade posterior, entenderemos que uma assinatura oi 

subtende a sequência 〈 o1, o2, o3, ..., oi〉 . 

Em função do modelo 𝔚𝐿e da assinatura s podemos definir os termos de L. 

Escreveremos ‖𝑡‖𝑠
𝔚𝐿  para dizer que o termo t é caracterizado como tal na assinatura s 

sob o modelo  𝔚𝐿. Os termos t de L são: 

 

a) Variáveis v,(v ∈ VAR); se t é uma variável v, então ‖𝑣‖𝑠
𝔚𝐿. Para simplificar, 

escreveremos s(v), entendendo que ‖𝑣‖𝑠
𝔚𝐿 = 𝑠(𝑣). 

b) Constantes individuais c; se t é uma constante individual c,então ‖𝑐‖𝑠
𝔚𝐿. Para 

simplificar, escreveremos I(c), entendendo que ‖𝑣‖𝑠
𝔚𝐿 = 𝐼(𝑐). 

d) Expressões funcionais f (t1, t2, t3, ..., tn) (onde os termos t estão sendo 

relacionados por f em função dos predicados RD); se t é uma expressões funcionais f (t1, 

t2, t3, ..., tn), então ‖𝑓(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … 𝑡𝑛)‖𝑠
𝔚𝐿 = 𝐼(𝑓)(‖𝑡1‖𝑠

𝔚𝐿 , ‖𝑡2‖𝑠
𝔐𝐿  , … , ‖𝑡𝑛‖𝑠

𝔚𝐿), onde 

cada  ‖𝑡𝑖‖𝑠
𝔚𝐿 é ou s(v) ou I(c). 

Agora poderemos definir a ideia de satisfação. Seja  uma fórmula de L no 

modelo 𝔚𝐿 relativa a uma assinatura s(quer dizer que a assinatura envolvida será aquela 

que considere o número de variáveis presentes em . Escrevemos que  é satisfeita na 
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estrutura sob essa assinatura s como 𝔚𝐿⊨  [s]. A satisfação dessa fórmula é em função 

da complexidade da fórmula. Daí: 

 

1) Se  é uma fórmula atômica do tipo RD(t1, t2, t3, ..., tn), então 𝔚𝐿⊨  [s] se e 

somente se 〈‖𝑡1‖𝑠
𝔐𝐿 , … , ‖𝑡𝑛‖𝑠

𝔐𝐿〉 ∈ 𝐼(𝑅𝐷). 

2) Se  é uma fórmula de negação do tipo ￢, então 𝔚𝐿⊨  [s] se e somente se 

𝔚𝐿⊭  [s]. 

3) Se  é uma fórmula de conjunção do tipo ⋀, então 𝔚𝐿⊨  [s] se e 

somente se 𝔚𝐿⊨  [s] e 𝔚𝐿⊨  [s]. 

4) Se  é uma fórmula de quantificação existencial do tipo ∃x (onde x ∈ 

VAR), então 𝔚𝐿⊨  [s] se e somente se existir ao menos uma assinatura s’ tal que 𝔚𝐿⊨  

[s’]. 

 

Devemos ter claro que no 4) a assinatura s’ difere de s no máximo na valor da 

variável livre x em . Diremos que tais assinaturas são x-variantes de s. Em uma visão 

moderna, considerando uma Teoria dos Modelos, essa seria a ideia geral de satisfação 

entendida por Tarski. 

Podemos estender essa noção para lógicas de ordem superior (SCHIEMER G., 

RECKE.; [2013], p. 436), o que é interessante para caracterizarmos a metalinguagem. A 

solução de Tarski para a ‘concepção semântica de verdade’ inclui uma linguagem L’ 

(uma metalinguagem) que fale da linguagem L. Tal metalinguagem precisa incluir todo 

o vocabulário de L e outras ferramentas que a permitam falar dos objetos de L, mais 

precisamente, das relações dentro de L. Chamemos esse modelo metalinguístico18 de 

                                                
 

18 Mais formalmente (BIANCONI, R.; [2009]), a linguagem L’ de uma Lógica de Segunda Ordem extende a 

linguagem L de Primeira Ordem, e permite que se façam quantificações sobre os predicados de L (∃P, 

∀P, onde P representa a variável metalinguística que está no lugar dos predicados RD de L) e funções de L 
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𝔐𝐿
′ . Para definir satisfatibilidade nessa estrutura 𝔐𝐿

′  precisamos estabelecer primeiro 

que: 

A) Se ’ é uma fórmula atômica do tipo X (t1, t2, t3, ..., tn), então 𝔚𝐿
′ ⊨ ’[s’] se e 

somente se 〈‖𝑡1‖𝑠′
𝔚𝐿
′

, … , ‖𝑡𝑛‖𝑠′
𝔐𝐿
′

〉 ∈ 𝑠(𝑋). 

B) Se ’ é uma fórmula de quantificação existencial do tipo ∃X’, então 

𝔚𝐿
′ ⊨ ’[s’]se e somente se existir ao menos uma assinatura s* tal que 𝔚𝐿

′ ⊨ ’[s*]. 

 

Entendendo que ’e ’ são fórmulas na metalinguagem, X é uma variável 

metalinguística (e por isso ela pode estar no lugar de uma predicação linguística), s’ é 

                                                                                                                                          
 

(∃F, ∀F, onde F representa a variável metalinguística que está no lugar das funções f de L). O alfabeto de 

L’ é como segue: 

  

1. conjunto das variáveis de L (VAR = {x1, x2, x3,..., xn}); 
2. conjunto VAR F= {𝐹𝑛

𝑚 , 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ}, de variáveis para lidar semanticamente com as funçõs f de L; 

3. conjunto VAR R= {𝑃𝑛
𝑚, 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ}, de variáveis para lidar semanticamente com as relações de 

predicação RDde L. 

4. conjunto C’ = {c’1, c’2, c’3,... , c’n} de constantes de segunda ordem; 

5. conjunto R’ = {P’1, P’2, P’3...}de relações de predicação de segunda ordem onde P’i = 𝑃𝑘
𝑖 ∈

𝑉𝑎𝑟𝑅; 

6. conjunto F’ = {F’1, F’2, F’3...} de funções de segunda ordem onde F’i = 𝐹𝑘
𝑖 ∈ 𝑉𝑎𝑟𝐹 ; 

7. conjunto de símbolos lógicos {⋀ ,⋁ ,→,￢, ∃, ∀, =} 

 

Os termos t’ de L’ são definidos como segue: 

 

a) variáveis x de VAR (conjunto das variáveis da linguagem L de primeira ordem) são termos; 

b) constantes c’n são termos; 

d) F’n(t’1, t’2, t’3, ... t’n) é um termos, onde t’i (i ∈ ℕ ) é um termo definido como em (a) e (b), para 

F’i = 𝐹𝑘
𝑖 ∈ VAR𝐹. 

 

As fórmulas de L’ são definidas como segue: 

 

i) R’(t’1, t’2, t’3, ..., Pn) é fórmula atômica; 

ii) Se A e B são fórmulas, então A ⋀  B, A⋁  B, A → B,￢A são fórmulas 

iii) Se A é fórmula, então ∃xA e ∀xA é fórmula, x∈Var. 

iv) Se A é fórmula, então ∃PA, ∀PA, ∃FA, ∀FA são fórmulas, (P ∈ VAR R e F ∈VAR F). 

 

A semântica se define como segue: 

 

 Pn ⊆ 𝔐𝐿
′ e F : 𝔐𝐿

′ 𝔚𝐿 para todo Pn e para toda F. 
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uma assinatura metalinguística, e s* é uma assinatura metalinguística que difere de s’ no 

máximo no valor da variável X em ’. A definição de satisfatibilidade que serve a 

ambos, linguagem e metalinguagem, é como segue (SCHIEMER G., RECKE.; [2013], p. 

437): 

 

 (7) DEFINIÇÃO DE SATISFAÇÃO. é satisfatível se existe um modelo 𝔚𝐿 e uma 

assinatura s correspondente tal que 𝔚𝐿⊨  [s]. 

O que por ora já é amostra suficiente do caráter formal moderno do conceito de 

satisfação segundo Tarski. 

  

 2. A construção da definição rigorosa do conceito satisfatibilidade 

 O rigor na construção formal do conceito de satisfatibilidade (seguiremos com 

pouca modificação GRZEGORCZYK, A.; [1974], pp. 270-275) começa por enumerar tanto 

as variáveis como os símbolos de predicado Tarski numera cada símbolo de variável por 

vírgulas como índices, assim: x,, x,,, x,,,,… Por conveniência de escrita, nós 

abreviaremos a sequência das variáveis assim: 

x1, x2, x3, …  

Por sua vez, Tarski numerava cada letra de predicado P por vírgulas superiores 

(para dizer o número de variáveis sob escopo do predicado) e inferiores para diferenciar 

os predicados: ,P’, ,,P’, ,,,P’, …, ,P’’, ,,P’’, ,,,P’’, … ,P’’’, ,,P’’’, … Nós abreviaremos 

como segue: 

1P
1, 2P

1, 3P
1, …, 1P

2, 2P
2, 3P

2, … 1P
3, 2P

3, …, mPn, … 

Passamos agora à definição de fórmula bem formada (wwf). 

 

DEFINIÇÃO A. Dado o conjunto F de fórmulas bem formadas e o conjunto T de 

teoremas19, F é o menor conjunto, F ⊂ T, que satisfaça às seguintes condições: 

                                                
 

19Não vamos desenvolver toda uma teoria da consequência lógica. Vamos assumir que uma fórmula bem 

formada de uma linguagem L obtida pela aplicação sucessiva de regras de derivação lógica de L a partir 

de axiomas anteriores  em L é um teorema de L. O que entendemos por consequência lógica aqui é o 

próprio entendimento de Tarski sobre o assunto, que pode ser resumido no que se lê artigo de Jan 
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CONDIÇÃO I (BASE). Toda fórmula atômica na forma P(x1, …, xn) pertence a T. 

CONDIÇÃO II (INDUÇÃO NA BASE). Se e  são formulas, então ⋀ ￢ e 

∃xisão formulas. 

 

O conceito de satisfação cabe a essas formulas bem formadas. Para se efetuar tal 

satisfação, temos de associar à sequência de variáveis 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3… , 𝑥𝑛 (que são escopo 

de um predicado P) a sequencia de objetos a= (a1, a2, a3,… an), de modo que 𝑥𝑖, 

ocorrendo livre em , é o nome do objeto ai, ai ∈ a. Nesse princípio, diante da formula 

 = P(x1, …, xn), as variáveis livres 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3… , 𝑥𝑛 são satisfeitas pelos objetos a1, a2, 

a3,… an. De modo que dizemos que a formula  é satisfeita pela sequência a. Entendido 

isso, vamos aprimorar nossa nomenclatura e dar um índice à sequência de objetos, de 

modo [a]n é a sequência de n objetos que satisfaz a fórmula de n variáveis livres. 

Denominaremos [a]n por valoração, por associar às variáveis objetos de certo domínio, 

imparcialmente definindo valores para as variáveis. Por exemplo, se o domínio D em 

questão for um conjunto numérico, os valores das variáveis serão números desse 

                                                                                                                                          
 

Wolenski (WOLEŃSKI, JAN; [1994], pp. 394-395), onde é apresentado um apanhado geral das raízes 

que fundamentaram a noção que Tarski tinha de conseqüência:  

 

“A comunicação de Łukasiewicz de 1915 também contém uma definição de 

consequência lógica no sentido semântico: 

 

Dizemos que uma sentença b segue-se de uma sentença ou um grupo de sentenças a se b 

for verdadeira quando a for verdadeira. [Łukasiewicz 1915, ХХII]19. 

 

Até onde eu sei, é uma das primeiras (talvez a primeira) definição correta de 

conseqüência lógica na moderna lógica desde Bolzano. Na Polônia foi redescoberta por 

Ajdukiewicz em 1923 e generalizada por Tarski em 1936. Segundo Ajdukiewicz [1923, 161]19: 

 

Uma fórmula f(x) formalmente implica uma fórmula (), se para alguma possível 

substituição de x, ou  f(x) é falso ou() é verdadeira. 

 

Desta definição segue-se que, se A formalmente (logicamente) implica B, então B não 

pode ser falso, uma vez que B é verdadeiro. Segundo Tarski [1936; q.v. 1956, 417]19:  

 

A sentença X segue-se logicamente das sentenças da classe K se e somente se cada 

modelo da classe K é também um modelo da sentença X. 

 

A formulação de Tarski é comumente tomada como uma moderna versão da idéia de 

conseqüência lógica de Bolzano. Contudo o ponto essencial desta importante idéia foi antecipado 

, ao menos na Polônia, por Łukasiewicz.” 
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conjunto. O domínio é definido dentro de uma estrutura (ou modelo) 𝔐, por isso 

podemos dizer que  a satisfação ocorre em um modelo 𝔐. 

Em vista disso nós podemos construir com rigor a satisfação de Tarski que se 

baseie na DEFINIÇÃO A e suas explicitações, que vimos acima. Vamos entender que para 

todo predicado P é o nome da relação R que ordena (e indexa) t objetos do domínio de 

𝔐 em uma sequência em condições de satisfazer às t variáveis livres sob escopo de P.  

Então: 

DEFINIÇÃO B (DE TARSKI). Satisfação em um modelo 𝔐 cumpre as seguintes 

condições: 

CONDIÇÃO I (BASE). Uma fórmula atômica P(x1, …, xn),  é satisfeita no modelo 

𝔐 pela valoração [a]n se e somente se R(a1, a2, a3,… an), 

CONDIÇÃO II (INDUÇÃO NA BASE). Se para toda sequência [a]n de objetos de um 

conjunto X o conceito de satisfação é definido para formulas e  no domínio 

𝔐, então a satisfação para fórmulas complexas é definido comosegue (para uma 

valoração [a]n): 

NEGAÇÃO.￢ é satisfeita em 𝔐 por [a]n se e somente se não é o caso 

que é satisfeito em 𝔐 por [a]n. 

CONJUNÇÃO.⋀   é satisfeita em 𝔐 por [a]n se e somente se é 

satisfeita em 𝔐 por [a]n e é satisfeita em 𝔐 por [a]n. 

QUANTIFICAÇÃO EXISTENCIAL. ∃xi é satisfeita em 𝔐 por [a]n se e 

somente se, para algum d ∈ X, é satisfeita em 𝔐 pela sequência (a1, 

a2, ..., ak-1, d, ak+1, ...), que é obtida da sequência [a]n pela troca do 

elemento ak pelo elemento d. 

 

A construção formal moderna da visão de satisfação que Tarski elaborou na 

década de 1930 nos dá  condições de entender soluções alternativas à proposta de 

Tarski. Em especial, soluções que evitem a exigência de que somente sequências 

infinitas de objetos podem satisfazer as sequências (mesmo finitas) de variáveis livres 

de uma fórmula bem formada. Duas propostas envolvendo satisfação por sequências 

finitas serão tratadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE WOLENSKI E POPPER 

 

Primeiramente, estudemos um pouco da relação que há, na teoria tarskiana, entre 

o conceito de ‘verdade’ e o conceito de ‘satisfatibilidade’. Jan Wolenski (WOLENSKI, J. 

[1999], p. 267) expõe o problema de modo interessante: 

 

“(...), satisfação é um conceito mais geral. Intuitivamente, satisfação é aplicada 

à fórmulas, isto é,fórmulas com variáveis livres, enquanto verdade à sentenças, isto é, 

fórmulas em que todas as variáveis são ligadas por quantificadores ou onde nenhuma 

variável ocorra (...)”. 

 

Diferentemente de Tarski que entendia que mesmo sentenças eram satisfeitas 

(satisfeitas por todas as sequências de objetos da linguagem), Wolenski propõe entender 

que ‘verdade’ é aplicável a fórmulas que são sentenças, enquanto o conceito 

‘satisfatibilidade’ se aplica a fórmulas somente (vamos denomina-las, por praticidade, 

de fórmulas abertas), aquelas onde ao menos uma das variáveis que eventualmente 

ocorra seja livre. 

A partir dessa interpretação, podemos entender que as sentenças são um caso 

especial de fórmulas abertas (WOLENSKI, J. [1999], p. 268) . Para entendermos isso basta 

a suposição de um esquema geral de fórmulas. Assim seja (SF) um esquema geral de 

fórmulas, tal que: 

 

 (SF) QvF         (3.1) 

 

Onde Q é um quantificador, v é uma variável ligada pelo quantificador Q e F é uma 

fórmula bem formada (wff) da lógica de predicado de primeira ordem. Ora, uma vez 

que não temos como saber se F contém variáveis livres, então entendemos (SF) assim: 

 

1. SeF possuir variáveis livres, então (SF) é uma fórmula aberta; 

2. Se F não possuir variáveis livres, então (SF) é uma sentença. 
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 Visto assim, as sentenças são um caso especial de fórmulas abertas. Desse modo 

que vemos relacionados os conceitos de ‘satisfação’ e de ‘verdade’. 

No entanto, as coisas vistas assim não dão margem a uma solução fácil. Por 

exemplo, vamos supor uma (SF) qualquer: 

 

(SF’) Para todo x, se x é positivo, então √𝑥é real    (3.2) 

 

Aqui temos (a) ‘para todo x’ e (b) ‘se x é positivo, então √𝑥é real’, que corresponde a F 

de (SF) visto em (2.1). Quando olhamos para (SF’) entendemos que é verdadeira por 

causa da quantificação que ocorreu em (a). Mas se olharmos só para (b), ela é uma 

fórmula com variáveis livres. Fica difícil explicar como (SF’) é verdadeira porque (b) 

pode ou não ser satisfeita por certos objetos, mas nunca pode ser verdadeira porque não 

é sentença. Existe um modo de conectar (a) e (b), mas isso não é tão fácil. Daí a solução 

de Tarski onde, partindo de uma definição de satisfação para chegar a uma definição de 

verdade, lidar com a ideia de satisfatibilidade por meio de sequências infinitas de 

objetos. 

 Wolenski explica por meio de um exemplo de par ordenado (WOLENSKI, J. 

[1999], p.268). A fórmula 

 

(F’) ‘x é a capital da Polônia’       (3.3) 

 

é satisfeita pelo objeto ‘Varsóvia’, mas não pelo objeto ‘Cracóvia’. Já a fórmula 

 

 

(F”) ‘x é uma cidade maior do que y’     (3.4) 

 

é satisfeita pelo par ordenado 〈Varsóvia, Cracóvia〉, i.e., a ordem do par 〈Cracóvia, 

Varsóvia〉 não permite que este último par satisfaça (F”). A ordem conta agora. Mas é 

humanamente impossível selecionar todos os pares de objetos até o par 〈Varsóvia, 

Cracóvia〉. Daí a solução de Tarski: como as fórmulas são de comprimento finito 

arbitrário, sempre haverá uma sequência infinita de objetos em que constará dois 

objetos sucessivos iguais a ‘Varsóvia, Cracóvia’, (os objetos sucessivos ‘Tóquio, 
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Kyoto’ também servem...) que vão permitir a satisfação dessa formula (F”) particular. O 

modo generalizado de descrevermos formalmente esta satisfação é (WOLENSKI, J. 

[1999], p.268): 

 

Q(xn) é satisfeita pela sequência infinita s = 〈s1, s2, s3,...〉, 

onde sn (n ≥ 1) é seu termo  (3.5) 

 

A proposta de satisfatibilidade de Tarski foi um grande avanço no estudo da 

lógica. Antes, a noção (pelo que vimos na introdução deste trabalho) era mais intuitiva 

do que formal. A formalização feita por Tarski abriu a oportunidade de se lidar de modo 

mais criterioso com essa noção dentro dos processos de manipulações dos símbolos 

dentro de uma linguagem. 

No entanto, a proposta de Tarski limita as operações de cálculo por trabalhar 

com sequências infinitas para satisfazer funções sentencias que tenham mesmo apenas 

uma única ou um par de variáveis livres. Entendemos que podemos substituir essa 

noção de satisfação por sequências infinitas por uma noção mais intuitiva, i.e., que se 

possa satisfazer as fórmulas usando-se de sequências finitas. 

 

1. Satisfatibilidade por sequências finitas: proposta de Wolenski. 

 Tarski considerou o uso de sequências finitas para satisfação das sentenças, 

podemos ver isso em uma nota de rodapé colocada durante a discussão de sua Definição 

23 (TARSKI, A.; [1983a], p.195, nota de rodapé 1). Na Definição 23 de seu trabalho 

(TARSKI, A.; [1983a], p.195) ele define assim “sentença verdadeira”: 

 

“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.” 

 
 

Onde Tr é o conjunto das sentenças verdadeiras. Nesse momento ele acrescenta a 

seguinte nota de rodapé (TARSKI, A.; [1983a], p.195, nota de rodapé 1) onde considera 

que: 

 

“(…) nós podemos operar com sequências finitas com um número variável de termos no 

lugar de sequências infinitas.Será, então, conveniente generalizar o conceito de 
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sequência finita. Na interpretação usual deste termo, uma sequência que tem um n-

ésimos termo deve também ter todos os termos com índices menores do que n – 

devemos agora abandonar este postulado e considerar qualquer relação de muitos-para-

um como uma sequência finita se seu contradomínio consistir de um número finito de 

números naturais distinto de 0.” 

 

Claramente, consideramos que essas sequências, mesmo finitas, podem ser mais 

longas que a sequência de variáveis livres para serem satisfeitas em uma função 

sentencial arbitrária. Como existe correspondência índice-a-índice entre os primeiros 

termos da sequência e todas as variáveis da função sentencial, os termos cujo índice 

corresponde ao índice das variáveis livres são tais que permitem à sequência satisfazer a 

função. Se a sequência finita for mais longa do que a sequência de variáveis, haverá 

termos supérfluos na sequência, que podem ser eliminados, pois não há 

correspondência, de nada servem para a função sentencial20.È isso que Tarski quer dizer 

quando acrescenta (TARSKI, A.; [1983a], p.195, nota de rodapé 1): 

 

“A modificação da construção consistiria em eliminar da sequência que satisfaz a dada 

função sentencial todos os termos ‘supérfluos’, que não tem nenhuma influência na 

satisfação da função. Então se vk, vl, etc., ocorrem como variáveis livres na função 

(naturalmente em número finito), só aqueles termos com índices k, l, etc., restariam na 

sequência que satisfaz a função.” 

 

Tarski inclusive dá um exemplo do que pretende dizer (TARSKI, A.; [1983a], 

p.195, nota de rodapé 1): “Por exemplo, aquelas, e só aquelas, sequências f de classes 

que satisfazem a função 2,4 que consiste de unicamente dois termos f2 e f4 verificando a 

fórmula f2 ⊆ f4”. Mas essa “sequência condensada” é problemática no entender de 

Tarski (TARSKI, A.; [1983a], p.195, nota de rodapé 1): 

 

 

                                                
 

20O mesmo se dá com os termos da sequência cujos índices correspondem ao das variáveis ligadas. Se as 

variáveis estão ligadas,é indiferente aquilo que os termos que lhes correspondam descrevam: são 

supérfluos. Como os termos da sequência cujos índices eram maiores que o índice da última variável livre 

satisfeita foram eliminados, os termos correspondentes a variáveis ligadas também podem, pela mesma 

razão. O que fica é uma sequência finita dos termos que realmente afetam a função sentencial, 

satisfazendo-a. 
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“O valor de tal modificação do ponto de vista da naturalidade e conformidade com o 

procedimento usual é claro, mas quando vamos efetivá-lo, revelam-se certos defeitos de 

natureza lógica: a Def. 22 então toma uma forma mais complicada. Conservando o 

conceito de verdade, nota-se que – de acordo com o tratamento acima – só uma 

sequência, nomeadamente a sequência ‘vazia’ que não tem nenhum membro, pode 

satisfazer a sentença, i.e. uma função sem variáveis livres; deveríamos então chamar de 

verdadeiras as sentenças atualmente satisfeitas pela sequência ‘vazia’.Uma certa 

artificialidade presa a esta definição indubitavelmente desagradará a todos que não são 

suficientemente familiarizados com os procedimentos específicos comuns usados em 

construções matemáticas.” 

 

 A Definição 22 no trabalho de Tarski, definição que discute o conceito de 

satisfação, não exclui a satisfação da função sentencial sem variáveis livres, pois uma 

sentença (que é uma função sentencial sem variáveis livres) se é satisfeita por alguma 

sequência, é então satisfeita por qualquer sequência (pois qualquer termo de qualquer 

sequência é supérfluo para qualquer variável ligada que lhe corresponda). Se tivermos 

de eliminar os termos supérfluos da sequência, só o vazio restará satisfazendo a 

sentença. Isto é, a sequência vazia – que aparentemente é o mesmo que nada – satisfaria 

a sentença. Ao tratar dessa ‘satisfação por sequência vazia’, Tarski coloca a palavra 

vazia entre aspas simples. No seu entender, não é uma definição corrente que o vazio 

seja uma sequência de objetos ‘estranhos’, como ‘a sequência dos nomes dos músicos 

que pisaram a lua junto a Armstrong, o trompetista’, apesar de ser comum do ponto de 

vista matemático. De fato, uma função f: ∅  → A (uma função que tira do vazio o 

conjunto A) é simplesmente ∅ . 

 Uma saída de interpretação é apresentada por Wolenski (WOLENSKI, J. 

[1999]).primeiro ele estabelece como deve ser entendido o conceito tarskiano de 

satisfatibilidade usando sequências infinitas de termos. Isso é facilmente percebido no 

critério de satisfatibilidade para fórmulas atômicas: 

 

(StA) A fórmula atômica F(x1, x2, x3,..., xn) é satisfeita por uma sequência 

infinita s = 〈s1, s2, s3,..., sn,...〉 de objetos se e somente se 〈s1, s2, s3,..., sn〉∈ F. (3.6) 
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 Onde F é uma denotação do predicado F, assim, o conjunto de elementos 

denotados pelo predicado F. Notemos que basta que sn (e entendemos que todos os 

termos anteriores a sn também) pertença à denotação (o restante da sequência é 

supérfluo). Cercando o que foi mostrado em (3.6) do aparato normal da Teoria dos 

Modelos, estabelecendo a linguagem L formal onde se dá a satisfação, estabelecendo 

uma estrutura 𝔐 onde as relações entre os elementos do domínio da estrutura são 

descritas, temos o entendimento comum que se dá para satisfação. Wolenski apresenta, 

porém, a questão de que não fica claro que o que está satisfazendo a fórmula é uma 

‘sequência de objetos’. Ele explica que (WOLENSKI, J. [1999], p.269):  

 

“(...) não temos o direito de dizer que as fórmulas são satisfeitas por sequências de 

objetos. A razão é simples: sequências são funções de positivos inteiros em conjuntos 

não vazios.” 

 

Wolenski explica então que podemos indexar as variáveis livres por uma função s: ℕ  

VAR (onde VAR é o conjunto das variáveis do domínio da linguagem) e teríamos a 

seguinte sequência s = s1,s2,...sn,... Então o que são os termos dessa sequência s? São os 

pares ordenados como segue: 

 

 s1 = 〈1, x1〉 

 s2= 〈2, x2〉 

 s3= 〈3, x3〉 

 ⋮ 

 

A formula será satisfeita, então, por esses pares ordenados e não por uma combinação 

de objetos individuais. Wolenski exemplifica esclarecendo que a fórmula ‘x é a capital 

da Polônia’ é satisfeita pelo par ordenado s1 = 〈1, Varsóvia〉. Mas não é esse o 

entendimento intuitivamente aventado por Tarski para apresentar seu conceito de 

satisfatibilidade. Então podemos preservar a intuição fazendo ℕ ser o domínio de s e X 

seu contradomínio. Neste caso a imagem s(ℕ) será o conjunto de todos os elementos de 

X que são valores da função s. Isto é; 

 

 x ∈ s(ℕ) se e somente se ∃n(n ∈ ℕ ∧ x = s(n))    (3.7) 
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Agora, seja VAR o conjunto enumeravelmente infinito das variáveis individuais de uma 

linguagem formal L. Definiremos a interpretação e: ℕ→ VAR e consideraremos que a 

imagem e(ℕ) = {x1, x2, x3,..., xn,...} é uma ordem de variáveis indexadas. 

Neste ponto entra um artifício. O modo como Tarski entende satisfatibilidade é 

que há um modelo 𝔐 = 〈U, C〉 onde U é o conjunto universo, isto é, o conjunto de 

indivíduos ocorrendo em 𝔐. Já a letra C refere-se a uma entidade que abrange as 

constantes individuais em questão, bem como as funções e relações definidas em U 

(todas as sequências s infinitas são obtidas de U). Então vamos usar uma interpretação 

de um conjunto de índices representando variáveis (conjunto IND) para um conjunto U 

de objetos, isto é, s = IND → U, que de fato se trata de uma função de N para U. Ora, a 

imagem s(IND) é o conjunto dos objetos correspondentes às variáveis individuais de 

nossa fórmula F. Temos, então, que as fórmulas são satisfeitas por uma sequência 

ordenada 〈x1, x2, x3,..., xn〉 vinda do conjunto de imagens das variáveis (i.e. de e(N)), 

que por sua vez são interpretadas (por meio de s = IND → U) correspondendo a 

objetos. Em outras palavras, uma fórmula F é satisfeita pelas imagens semânticas das 

variáveis, o que justifica o modo clássico tarskiano de falar que as fórmulas são 

satisfeitas por sequências de objetos.Wolenski (WOLENSKI, J. [1999], p.270), aponta que 

graças a esse artifício fica mais fácil diferenciar ‘satisfação de’ de ‘interpretação’, uma 

vez que as imagens semânticas das variáveis satisfazem fórmulas e interpretam em 

correspondência a objetos. Pode-se dizer, agora: 

 

 (Def 3.1) Uma sentença A é verdadeira se e somente se 

é satisfeita por toda imagem semântica de variáveis. (3.8) 

 

 Propondo que os objetos pertencem a um conjunto SEQ de sequências, podemos 

agora dizer que existe uma imagem semântica de variáveis para a sequência vazia, pois 

existe uma sequência de objetos (indicada por 〈〉) que é vazia. Podemos nos apoiar no 

trabalho de Salomon Feferman (FEFERMAN, S.; [1989], p.124) e supor a sequência vazia 

como uma função 〈〉 = ∅ → ∅. Entendemos agora que ou a sequência é vazia ou é finita 

para X finito: 
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𝑠 ∈ Seq {
𝑠 =  〈〉 =  ∅ → ∅

  𝑠 =  N → X, e X ≠ ∅
      (3.9) 

 

Em outras palavras, ou s é uma sequência vazia ou é uma sequência usual. Se 

consideramos que podemos adicionar um objeto sk  a uma sequência s já dada (ou sn a 

uma sequência t) de modo concatenado  (isto é, fazer sk seguir-se ao último termo de s 

por exemplo, e escrevemos isso como s͡ sn), podemos listar quatro axiomas básicos 

(WOLENSKI, J. [1999], p.271): 

 

 (A1) 〈〉 ∈ Seq 

 (A2) s ͡ sk  ∊ Seq 

 (A3) s ͡ sk  ≠ ∅ 

 (A4) [(s ͡ sk ) = (t ͡ sn)]↔[(sk = sn) ⋀ (s = t)] 

 

 Feito isso, definimos que uma fórmula é satisfeita pelo conjunto vazio no sentido 

entendido por estes axiomas (i.e.,que existe a sequência vazia (A1), que se pode criar 

uma nova sequência a partir de uma já dada, por concatenação (A2), que a sequência 

vazia não tem objetos (A3) e que existe uma condição para duas sequências serem 

iguais). 

 Isso para fórmulas atômicas (e concatenações de atômicas e negações). Para 

fórmulas quantificadas não há problema.  Se temos uma fórmula S do tipo ∀xnF(xn), 

então ela é satisfeita por n sequências s que difiram uma das outras ao menos no termo n 

(é n-variante de s). Ora, como a sequência vazia 〈〉 não tem nenhum lugar (não há como 

variar no lugar n = 0, porque esse lugar não existe), ao considerarmos de 〈〉 é uma 

sequência finita, ela é uma sequência à qual se adicionou outra sequência sn (visto no 

axioma (A2)), e sn seria algo como sn = 〈〈〉, sn〉. Wolenski chama isso de ‘extensão para 

primeiro termo a partir da sequência vazia’ (WOLENSKI, J. [1999], p.272). Agora uma 

fórmula quantificada é satisfeita pela sequência vazia se e somente se for satisfeita por 

todas as ‘extensões para primeiro termo a partir da sequência vazia’ que difiram da 

sequência 〈〉 em ao menos no lugar n. Sendo 〈〉 finita, sua extensão pode ser extendida 

infinitamente e recaímos na definição clássica de Tarski de satisfação por sequências 

infinitas de objetos. 
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 Wolenski (WOLENSKI, J. [1999], p.272), conclui sobre a verdade de uma 

sentença hipotética A: 

 

 1. Uma sentença A é verdadeira se e somente se é satisfeita por 〈〉; 

 2. Uma sentença A é verdadeira se e somente se é satisfeita por toda sequência 

infinita de objetos (= toda imagem semântica de variáveis); 

 3. Uma sentença A é verdadeira se e somente se é satisfeita por ao menos uma 

sequência de objetos (= ao menos uma imagem semântica de variáveis); 

 

 Esta solução de Wolenski para a satisfatibilidade a partir de sequências vazias 

mostra de que há sequências finitas satisfazendo as fórmulas, objeto de nosso trabalho. 

 

2. Satisfatibilidade por sequências finitas: proposta de Popper. 

 Karl Popper publicou em julho de 1955 (POPPER, KARL R.; [1955]) uma breve 

nota onde considera a satisfatibilidade por sequencias finitas, mas julga um 

artificialismo exagerado fazer o exercício de converter sequências vazias em sequências 

finitas de comprimento nulo, como fez Carnap (e mais tarde Wolenski). 

 A nota é centrada justamente sobre a Definição 22 do trabalho de Tarski 

(TARSKI, A.; [1983a], p.193). Popper dirá (POPPER, KARL R.; [1955], p.389, nota de 

rodapé 2) que enquanto Tarski sugere que se possa satisfazer uma função sentencial por 

meio de uma sequência de comprimento determinado, ele vai se utilizar da ideia de 

sequência de comprimento suficiente, que não seja tão curto que não possa satisfazer a 

função sentencial por falta de um objeto para uma das variáveis da função sentencial. A 

isso Popper chama de ‘Definiçao 22a'.  

 A ideia é justificada pelo Lema A apresentado por Tarski para a prova do 

Teorema 2 no mesmo trabalho (TARSKI, A.; [1983a], p.197-198). O Lema A é como 

segue: 

 

 “LEMA A. Se a sequência f satisfaz a função sentencial x, e a sequência 

infinita g de classes é tal que para todo k, fk = gkse vk é uma variável livre de x, 

então a sequência g também satisfaz a função x.” 
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Esse ‘Lema A’ quer dizer a satisfação de uma função sentencial por meio de 

uma sequência f só considera os elementos de f que estão em posições correspondentes 

aos índices de variáveis livres de x. A prova desse lema é feita por indução em cada uma 

das cláusulas da Definição 10 (TARSKI, A.; [1983a], p.177), que é a definição de função 

sentencial. 

 

DEMONSTRAÇÃO21: 

(Cláusula  da Definição 10) seja x = k,l e  seja f satisfazendo x, isto é, fk⊆fl. Seja 

g uma sequência que concorda com f nas posições das variáveis livres de x, isto é, fk = gk 

e fl = gl. Assim gk⊆gl e g satisfaz x. 

(Cláusula  da Definição 10) seja x = �̅� e seja f satisfazendo x. Seja g tal que 

para todo k, fk = gk se vk é variável livre de x. Como f satisfaz x, então f não satisfaz y. 

Pela hipótese de indução, duas sequências que concordem nas variáveis livres de y são 

tais que uma satisfaz y se e somente se a outra também satisfaz. Como x e y possuem as 

mesmas variáveis livres (definição 11 ()), g também não satisfaz y. Logo, g satisfaz x. 

(Cláusula   da Definição 10) seja x = y + z com f satisfazendo x. Seja g uma 

sequência que concorda com f nas posições das variáveis livres de x (e, portanto, nas 

variáveis livres de y e z pela definição 11 ()). Temos que f satisfaz y ou f satisfaz z. Pela 

hipótese de indução,  g satisfaz y ou g satisfaz z, isto é, g satisfaz x. 

(Cláusula    da Definição 10) seja 𝑥 = ⋂ 𝑦𝑙  e f satisfazendo x, isto é, toda 

sequência f  que difere de f no máximo na posição l também satisfaz y. Seja g tal que, 

para todo k, fk = gk se vk é variável livre de x. Como vl não é livre em x (definição 11 

()), seja g  uma sequência que difere de g no máximo na posição l. Como g  

concorda com g nas posições dos índices de variáveis livres y, pela hipótese de indução, 

g  satisfaz y. Como vl não é livre em x, as g são do tipo f. Logo, g satisfaz x. 

 E isto completa a prova. Popper aponta que “o teorema informa-nos que só 

necessitamos considerar a mais curta das sequências finitas entre aquelas que são 

adequadas para a função considerada”22. 

                                                
 

21 A ‘Definição 11’ citada nessa demonstração é a que aparece no trabalho de Tarski (TARSKI, A.; 

[1983b], p.178). O símbolo que estiver sob ênfase de uma barra (por exemplo, �̅�), é a negação do símbolo 

sem a ênfase (no caso do exemplo, �̅� é a negação de ). 
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 Esse é o ponto de partida para Popper fazer uma variação das duas proposta de 

Tarski de como seria a satisfação de uma função sentencial por sequências finitas de 

objetos. As duas propostas de Tarski são: 

 

 Proposta 1. (TARSKI, A.; [1983a], p.191, nota de rodapé 1). Já comentamos as 

implicações (e citamos integralmente a nota de Tarski) na nota de rodapé 

(TEMPORÁRIA 1)neste trabalho. Em resumo, ela sugere que entendamos uma função 

sentencial como uma concatenação de símbolos que podem ser indexados pelo conjunto 

dos números naturais e depois a sequência que satisfaça a função (que já é indexada 

pelo mesmo conjunto) o fará correlacionando índice a índice cada termo da sequência 

para cada símbolo indexado, exatamente conforme o índice, ignorando as constantes 

presentes na função sentencial. Isso dá margem a uma satisfação por sequência finita. 

Mas a complicação que surge é que ao compormos uma função equivalente à essa 

satisfeita, a concatenação de símbolos muda e, consequentemente, os índices 

corresponderão a símbolos diferentes. Será necessário nova sequência para os índices 

corresponderem um-a-um nessa nova função, equivalente á primeira. 

 Proposta 2. (TARSKI, A.; [1983a], p.195, nota de rodapé 1). Também já 

estudamos essa proposta, ao citar esta nota de rodapé do trabalho de Tarski no estudo de 

Wolenski que tratamos no subtítulo anterior (subtítulo‘1. Satisfatibilidade pela 

sequência vazia’ neste Capítulo 3 deste trabalho). Em resumo, Tarski propõe que a 

condição para uma sequência finita satisfazer a função sentencial segundo o que ele 

entende por satisfação, passaria por eliminar os termos ‘supérfluos’ da sequência (os 

termos sem correspondência com variáveis livres da função sentencial), mas resultaria 

em uma operação artificial demais por se ver obrigado a usar o conceito de ‘sequência 

vazia’, coisa não muito clara, no entender de Tarski. 

  

Modificando essas propostas, Popper pretende superar as desvantagens que elas 

apresentam. A técnica de Popper é considerar 

 

                                                                                                                                          
 

22POPPER, KARL R.; [1955], p.389, nota de rodapé 2. 
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1. A ideia de n-ésima posição em uma sequência finita, isto é, que todo termo da 

sequência pode ser indexidado em função dos índice do termo que lhe é anterior. 

2. A ideia de comprimento de uma sequencia finita, e que tal comprimento é 

idêntico ao maior índice de posição de um termo (isto é, ao maior n que se pode achar 

entre as n-ésimas posições da sequência). 

3. Que um objeto pode ocupar uma n-ésima posição e ser denominado como o n-

ésimo objeto da sequência (lembrando que um mesmo objeto pode aparecer em lugares 

diferentes de uma sequência ou de sequências diferentes, ou no mesmo lugar mas em 

sequências diferentes). 

 

Daí ela passa a formular sua ‘Definição 22a’, que será provisória, necessária 

para a ‘Definição 22b’ que substitui a ‘Definição 22’ de Tarski23. A ‘Definição 22a’ de 

Popper é como segue(POPPER, KARL R.; [1955], p.390): 

 

Definição 22a: Uma sequência f finita de coisas é adequada à função sentencial x (ou de 

comprimento suficiente com respeito a x) se, e somente se, para todo número natural n, 

se vn ocorre em x, então o número de lugares de fi é pelo menos igual a n (isto é, Np(f ) ≥ 

n). 

 

Onde Np(f ) traduz o comprimento de uma sequência f em função do número de 

posições (Np) que ela possui. Essa ‘Definição 22a’ de Popper quer dizer que se uma 

variável livre for o último símbolo de variável livre considerando-se a concatenação dos 

símbolos da função sentencial, então a sequência finita f tem comprimento ao menos 

suficiente para que seu último termo corresponda ao índice n daquela ‘última variável 

livre’ da função sentencial.24 

 Popper vai melhorar essa definição construindo uma ‘Definição 22b’ (POPPER, 

KARL R.; [1955], p.390): 

 

                                                
 

23TARSKI, A.; [1983b], p.193. 
24Podemos entender como segue. Definição 22ª: f é adequada à função sentencial x se, e somente se, 

para todo número natural n, se vn ocorre em x, então Np( f ) ≥ n. 
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Definição 22b. A sequência f satisfaz a função sentencial x se, e somente se, f é 

uma sequencia finita de coisas, e x é uma função sentencial,e (1) f é adequado a 

x, (2) x satisfaz uma das seguintes quatro condições: () existe número natural i 

e k tal que x = i,k e fi⊂fk ; () existe uma função sentencial y tal que𝑥 = �̅�, e f  

não satisfaz y; () existem duas funções sentenciais y e z tais que x = y + z e f  

satisfaz ou y ou z ou ambos; () existe um número natural k e uma função 

sentencial y tal que (a) x = ky, (b) toda sequência finita g cujo comprimento é 

igual a f satisfaz y, previsto que g satisfaça a seguinte condição: para todo 

número natural n, se há uma n-ésima posição de f e n = k, então gn = fn. 

 

Explicitando a ‘Definição 22b’ de Popper, entendemos como segue: 

 

 Definição 22b, item (1). A noção de adequação é aquele que se tem como a 

‘Definição 22a’. 

 Definição 22b, item (2), cláusula .25 Essa é a operação de inclusão, onde se

ki ff  então há uma sequencia finita f, nas condições da Definição 22a, que satisfaz a 

função sentenciali,k. 

 Definição 22b, item (2), cláusula .26É a operação de negação, onde a sequência 

f finita que satisfaz uma função sentencial x não pode satisfazer a negação de x. 

 Definição 22b, item (2), cláusula .27É a operação de soma lógica (disjunção), 

onde (já que uma função sentencial composta pode ser obtida a partir de funções 

sentenciais simples) se f satisfaz x e x for composta das simples y e z por soma lógica, 

então ou f satisfaz y ou satisfaz z. 

                                                
 

25 Coma na nota anterior. Definição 22b. cláusula  f satisfaz a função sentencial i,k se e somente se f é 

uma sequência finita de classes nas condições da Definição 22a, e para qualquer vi e vk, fi ⊑ fk. 
26 Como na nota anterior. Definição 22b. cláusula f não satisfaz a função sentencial y se e somente se 

f é uma sequência finita de classes nas condições da Definição 22a,e f satisfaz x e x = y̅. (temos aqui 

uma condição de não-satisfatibilidade). 
27 Como na nota anterior. Definição 22b. cláusula   f satisfaz a função sentencial x se e somente se f é 

uma sequência finita de classes nas condições da Definição 22a, e x = y+z e f satisfaz ou y ou z. 
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 Definição 22b, item (2), cláusula .28 É a operação de quantificação universal. 

Popper usa o símbolo ‘’ para designar a quantificação universal. O restante é como a 

nomenclatura de Tarski para a linguagem L e a metalinguagem L’. 

 

 A chave para entendermos a solução de Popper é saber que a Definição 22a é 

justificável a partir do Lema A, acima. De fato, na demonstração do Lema A podemos 

verificar (em cada cláusula) que a sequência g não precisa ser infinita, basta apenas que 

concorde com a sequência f infinita nos termos de f que correspondem às variáveis 

livres da função sentencial satisfeita por f. Para Tarski, seria complicado considerá-la 

finita. Mas Popper contorna essa dificuldade adicionando à Definição 22 de Tarski uma 

Definição 22a auxiliar. Desse modo transfere todo o problema conceitual para o que o 

Lema A está entendendo como comprimento de g, se é infinito ou se basta que concorde 

com f. Se bastar apenas que concorde, g pode ser finita. 

 

                                                
 

28 Como na nota anterior. Definição 22b. cláusula : f satisfaz a função sentencial x se e somente se f é 

uma sequência finita de classes nas condições da Definição 22a,e x = Pky e toda seqüência infinita de 

classes que difere def no máximo na k-ésima posição satisfaz a função y. 
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CAPÍTULO 4 

SATISFAÇÃO POR SEQUÊNCIAS FINITAS 

 

 Nosso projeto é superar a norma tarskiana de que as sequências que satisfazem 

as funções sentencias tem de ser infinitas. Nossa motivação pode ser resumida pelo 

entendimento comum de satisfação que norteia todo trabalho de definição de verdade e 

que lemos, por exemplo, nesta passagem de Raatikainen (RAATIKAINEN, P.; [2008]; 

p.115): 

 

“Nomeadamente, consideraremos, por exemplo, a sentença quantificada 

existencialmente (∃x1)P(x1) e assumiremos que a interpretação entendida de P(x) é: ‘x é 

um estudante de Ph.D. de Leśniewiski’. De acordo com a definição de satisfação de 

Tarski, uma sequência  satisfaz (∃x1)P(x1) se e somente se alguma sequência ’, que 

corresponde a  exceto possivelmente para a variável x1, satisfaz P(x1). A única 

sequência ’ que o fará (i.e., satisfaz P(x1)) são aquelas que tem Tarski como seu 

primeiro membro. Entretanto, o resto da sequência é irrelevante e pode ser omitida 

(Tarski assume, por simplicidade, que em toda tal satisfação as sequências são infinitas; 

mas é bem sabido que se pode lidar com sequências finitas; em tal caso, a sequência 

finita com Tarski como seu primeiro e único membro será a única sequência relevante 

’). Em vista disso, é bem plausível considerar Tarski, e nada além disso, como o 

‘produtor de verdade’ da sentença existencialmente quantificada (∃x1)P(x1), mesmo se a 

sentença é, de acordo com a definição técnica de satisfação, satisfeita por toda 

sequência de objetos. Dada uma sequência   arbitrária, estamos, então, dizendo ser 

permitido mudar seu membro relevante (aqui, o primeiro membro) para um objeto 

relevante (aqui somente Tarski é adequado) e produzir uma sequência ’ que faz o 

trabalho real.” 

 No próprio livro de Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, 

(MENDELSON, E.; [1997], pp.60), que é extremamente didático na exposição de uma 

semântica para a lógica de primeira ordem, lembra: 

 

“Intuitivamente, uma sequência s = (s1, s2, ...) satisfaz a wf [fórmula bem formada]  se 

e somente se para cada i, trocarmos toda ocorrência de xi (qualquer que seja) em  por 

um símbolo representando si, a proposição resultante é verdadeira sob uma dada 

interpretação.” 
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 O que desejamos é estabelecer uma noção de satisfatibilidade onde sequências 

finitas cumpram o papel que Tarski acreditava caber só às sequências infinitas devido às 

exigências da adequação material. Nosso projeto é a partir da noção de definibilidade 

em uma estrutura estabelecermos um conceito de satisfatibilidade que atenda certos 

requisitos de adequação material com respeito a uma noção intuitiva de satisfatibilidade. 

 Mais estritamente, queremos a situação onde ao figurar uma fórmula com 

variáveis livres do tipo Px1x2x15, por exemplo, exatamente a sequência finita de objetos 

constituída de unicamente de três termos  e exatamente o primeiro, o segundo e o 

terceiro termos (e precisamente nessa ordem), e só assim, seja a sequência que satisfaça 

a fórmula Rx1x2x15. 

A principal característica de nosso resultado é conseguir satisfazer fórmulas 

usando sequências que não tenham termos supérfluos. O resultado de Tarski – uma 

sequência infinita – faz uso só dos primeiros n termos de uma sequência finita para 

satisfazer até a n-ésima variável livre de uma fórmula e deixa um ‘resto’ infinito de 

termos supérfluos na sequência. A solução de Popper – vista no capítulo 3 deste 

trabalho – também tem ‘elementos supérfluos’. A sequência, para Popper, que satisfaria 

a fórmula Rx1x2x15 seria sequência s = s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15, onde os termos 

diferentes de s1,s2 e s15 seriam supérfluos, mesmo constando da sequência. Nosso 

resultado é novo nesse sentido: nossa sequência tem exatamente os termos – e só esses 

termos – que cabem por substituição nas variáveis livres, índice à índice, preservando a 

ordem dada pelas variáveis na fórmula.  

 Vamos, então, como ponto de partida, estabelecer definições rigorosas o bastante 

para lidarmos com uma noção de satisfação que evite as sequências infinitas. Em outras 

palavras, vamos propor uma estrutura onde os objetos só podem ser postos em uma 

sequência finita em função do número de variáveis livres a serem satisfeitas em uma 

fórmula bem formada. 

 

 

 

1. Linguagem relacional L de primeira ordem 
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Os tipos de juízos que expressaremos aqui por meio de fórmulas bem formadas 

são acerca de relações entre objetos matemáticos. Precisaremos restringir a linguagem a 

uma sintaxe de símbolos bem definidos, a fim de evitarmos problemas no trato dessas 

relações, impedindo ambiguidades. Assim, a linguagem de primeira ordem é um 

formalismo que permite expressar as propriedades decorrentes das relações entre os 

objetos dentro de estruturas matemáticas bem definidas (o que faremos adiante, 

explicitando nossas estruturas relacionais). Para definir uma linguagem de primeira 

ordem devemos introduzir um alfabeto. O alfabeto de toda linguagem desse tipo é 

constituída de dois tipos de símbolos, os símbolos lógicos e os símbolos não-lógicos (o 

que difere as diferentes linguagens formais são os símbolos não-lógicos, uma vez que os 

símbolos lógicos são comuns a todas as linguagens). Depois, uma gramática bem 

definida permitirá que fórmulas bem formadas sejam escritas usando esses símbolos. Só 

depois de estabelecida essa sintaxe poderemos lidar com a semântica envolvida na nossa 

ideia de satisfação. 

 

1.1. Símbolos lógicos de L. 

Os símbolos lógicos de Lsão símbolos de variáveis, símbolos para conectivos, 

símbolos para quantificadores e o caso de um símbolo para um predicado especial, o de 

igualdade. 

As variáveis permitem que possamos construir fórmulas. Vamos, então, primeiro 

definir um conjunto VAR de variáveis: 

 

DEFINIÇÃO DE VAR. O conjunto VAR é o conjunto enumerável cujos elementos 

são ditos variáveis da linguagem L. 

 

O conjunto VAR é entendido como uma enumeração fixa (podemos escrever 

VAR = {x0, x1, x2, ..., xn} para n∈ = ℕ )estabelecida como de VAR, explicitada 

assim:  

𝜒: 𝜔 ⟶ VAR 

  i⟼ 𝜒(i) = xi 
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Assim, em VAR temos uma ordem dada por xi ≤ xj 
def
⇔  i ≤ j. Veremos mais 

adiante que essa enumeração fixa é essencial para uma adequada definição de 

satisfação. 

Por sua vez, são símbolos de conectivos o que segue: 

 

SÍMBOLOS DE CONECTIVOS. ‘￢’ (negação), ‘⋀ ’ (conjunção). 

 

Finalmente, faremos uso de apenas um único quantificador existncial,  definido assim: 

 

SÍMBOLO DE QUANTIFICAÇÃO EXISTENCIAL. ‘∃’ (quantificação existencial) 

 

Passemos então aos símbolos não-lógicos. 

 

 1.2. Os símbolos não-lógicos de L. 

Os símbolos não-lógicos de L significam os predicados de nossa linguagem. Se 

estabelecermos o conjunto ℛ como sendo o conjunto de todos os predicados da 

linguagem L, entendemos que um predicado P arbitrário qualquer é tal que P ∈ ℛ. 

Vamos definir como segue: 

 

DEFINIÇÃO DO CONJUNTO ℛ DE PREDICADOS. ℛ é o conjunto cujos elemntos são 

ditos predicados da linguagem L. 

 

Para todo predicado P de ℛ está associado um número natural de acordo com a seguinte 

função:  

 

  ar: ℛ⟶ – {0} 

  P⟼ar(P)  

 

Com isso vamos estabelecer que ar(P) significa a aridade do predicado P. Em especial, 

um predicado se destaca em ser definido distintamente, trata-se do predicado de 

igualdade: 
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PREDICADO DE IGUALDADE. O símbolo ‘=’ significa o predicado de igualdade, tal 

que ar(=) ≔ 2. 

 

 

 1.3. Fórmulas. 

 Uma fórmula é construída a partir da concatenação dos símbolos lógicos e não 

lógicos segundo regras de formação que compõem a gramática da linguagem L. Antes 

devemos ter claro o conceito de sequência dentro . Sequência é toda ordenação de 

símbolos de um subconjunto da linguagem em função de um conjunto numérico. Seja  

o conjunto numérico e A um conjunto qualquer. Teremos a função  que segue: 

 

 : ⟶ A 

       i ⟼ (i) = ai 

 

Se  = ℕ, por exemplo, estabelece a -sequência (a0, a1, a2, ...) infinita sobre 

A. O importante é que a função  indexa e ordena os elementos de A. Veremos mais 

adiante que nosso exercício será lidar com sequências finitas. Daí, se n ∈  e n ≠ 0, a 

função  estabelece a n-sequência finita (a0, a1, a2, ..., an-1), sobre A (entendendo n 

como um ‘inteiro de Von Neumann’), dada pela função : n ⟶ A. Essa aplicação 

estabelece que a cada número n corresponde um único elemento de A. Isso distingue 

cada elemento de A de modo que a aplicação  indexa cada elemento de A como segue: 

 

 σ: 𝑛 ⟶ 𝐴 para n∈  = ℕ , então: 0 ⟼ 𝑎𝑖 ∶  𝑎2 

      1 ⟼ 𝑎𝑖 ∶  𝑎1 

      2 ⟼ 𝑎𝑖 ∶  𝑎2 

       ⋮  

      𝑛 ⟼ 𝑎𝑖 ∶  𝑎𝑛 

 

Isso nos fornece a n-sequência finita na = (a0, a1, a2, ..., an). Podemos definir, então, n-

sequência como segue 
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DEFINIÇÃO DE N-SEQUÊNCIA. É uma n-sequência a indexação que preserva a 

ordem crescente, obtida pela aplicação da função expressa por  : n⟶A.  

 

Veremos mais adiante que é essa a natureza da sequência de objetos que, em nosso 

trabalho, está em condições de satisfazer as variáveis livres de uma função sentencial, 

ou as variáveis ligadas em uma sentença. 

 O que escrevemos na linguagem L como fórmulas são expressões. Uma 

expressão de L é qualquer sequência finita de símbolos de L. Podemos introduzir o 

conceito de fórmula, ou L-fórmulas, como segue: 

 

I. Se P é um símbolo de predicado de aridade n (de modo que P  R ∪{=}) e x0, 

..., xn-1 é uma n-sequência em VAR (i.e.,𝜏: 𝑛 ⟶ VAR) então a concatenação Pé 

fórmula. 

II.Se  é fórmula, a concatenação ¬ é fórmula. 

III.Se (i)i<n são n fórmulas (i.e., uma sequência finita de fórmulas), a 

concatenação ⋀ φ𝑖𝑖<𝑛  é fórmula. 

IV.Se  é fórmula e :n  VARé uma n-sequência de VAR, então a 

concatenação ∃ é fórmula. 

  

Por fim, entederemos ocorrência de variável livre e variável ligada de modo 

usual. Ainda, designaremos por FOR o conjunto de todas as wffs, de modo que temos a 

seguinte definição: 

 

DEFINIÇÃO DE FOR. FOR é o menor conjunto de expressões de L que satisfazem 

as cláusulas I-IV. 

 

A definição de sentença será a usual: 

 

DEFINIÇÃO DE SENTENÇA. Sentença é uma fórmula onde não ocorrem variáveis 

livres. 



 

70 

 

 

Vamos agora definir a aridade de uma fórmula em função das variáveis livres 

dessa fórmulas. Seja  é uma wff (fórmula bem formada). Designaremos por VAR() o 

conjunto de variáveis livres que ocorrem em . Denominaremos a aridade da fórmula  

por ar(). Daí se segue a definição: 

 

DEFINIÇÃO ARIDADE DE UMA FÓRMULA. A aridade de uma fórmula é igual ao 

número das variáveis livres distintas na fórmula, i.e., ar() = |VAR()| 

(cardinal de VAR()). 

 

Entendemos, assim, aridade de uma fórmula conforme nos esclarecem os seguintes 

exemplos de fórmulas: 

 

EXEMPLO DE FÓRMULAI. Px2x3 

EXEMPLO DE FÓRMULA II. Px2x3x3 

EXEMPLO DE FÓRMULA III. Px2x3x3x3 

EXEMPLO DE FÓRMULA IV. Px2x2x2x2 

 

As fórmulas I-III têm todas ar() = 2, enquanto a fórmula VI tem ar() = 1. 

 O conjunto VAR() é de suma importância para nós, porque ele será indexado e 

terá seus elementos ordenados por uma função . Definiremos  como segue: 

 

DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO . Se  FOR e sua aridade for n (fórmula finita), então 

existe uma única função bijetora𝜎𝜑: 𝑎𝑟(𝜑)  ⟶ VAR(𝜑) que preserva a 

ordem crescente dos índices das variáveis livres. 

 

EXEMPLO DE FÓRMULA V. Seja a fórmula  = ∃x1Px3x1x30x4. Então: 

VAR() = {x3, x30 , x4} 

ar() = 3 

𝜎𝜑: 𝑎𝑟(𝜑) ⟶ VAR(𝜑) 

𝜎𝜑: 3 ⟶ VAR(𝜑) 
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       0 ⟼ 𝑥3 

       1 ⟼ 𝑥4 

       2 ⟼ 𝑥30 

  

 A aridade da fórmula dará o menor conjunto em condições de indexar as 

variáveis de VAR e de dar o comprimento da sequência de todas as variáveis livres 

distintas(e apenas delas). 

 

2. Estruturas Relacionais ou L-estruturas. 

 Lidaremos com nossa linguagem dentro de estruturas relacionais. Entenderemos 

uma estrutura relacional do modo como Tarski a formulou, isto é, como os modelo da 

Teoria Clássica dos Modelos, da Lógica de Primeira Ordem, aquela de nosso objeto de 

estudo neste nosso trabalho. Há muitas vantagens em se trabalhar usando estruturas 

relacionais. Patrick Blackburn (BLACKBURN, P.;[2000], p. 340) nos diz que “(...) 

estruturas relacionais são ubíquas. Virtualmente toda estrutura matemática padrão pode 

ser vista como estruturas relacionais, (...)”. 

 Basicamente, a noção que fundamenta qualquer modelo é a mesma: a de uma 

fórmula ser verdadeira, ou ser satisfeita (o que é o mesmo) sob uma interpretação ℐ. 

Em resumo, o que Tarski tratou no seu trabalho de 1933 (TARSKI, A.; [1983a]): uma 

linguagem formalizada L com sintaxe definida, cujos símbolos ou são constantes (com 

significado definido, como ‘e’ e ‘igual’) ou são variáveis (sem significado definido, mas 

que sempre correspondem a objetos de uma lista, postos em sequência), com sentenças 

 que se tornam verdadeiras quando todas as variáveis delas estão ligadas e substituídas 

pelos nomes dos objetos daquela sequência deles. Nesse breve entendimento, 

compreendemos (por ora!) que ocorre satisfação quando S é uma sequência de nomes 

de objetos para as variáveis ligadas em  e S faz  ser verdadeira. Então S satisfaz  

para o modelo de  (HODGES, W.; [2000], pp. 1-2). Pode-se resumir o projeto de Tarski 

‘S satisfaz ’ (ou ‘ é verdadeiro em S’) é definível usando a Teoria dos Conjuntos, a 

sintaxe de L e as noções expressas como constantes de L (HODGES, W.; [2000], p. 2).  

 Não vamos nos estender sobre uma Teoria dos Modelos neste trabalho, mas um 

excelente material está em HODGES W.; [1993]. Vamos fazer a definição de nossa 

estrutura relacional. Comecemos por fixar uma linguagem L: 
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DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA RELACIONAL.Uma L=estrutura relacional 𝔈 é um par 

〈 D, R𝔈〉 , em que D é um conjunto não vazio e para cada P ∈ ℛ, P𝔈  

Dar(P) e então R𝔈 é conjunto dos P𝔈 para cada P ∈ ℛ. 

 

Por exemplo, seja D =  e R𝔈 = {P𝔈1, P𝔈2, P𝔈3} tal que: 

  

(1) P𝔈1 = {n ∈ : n é par} 

  P𝔈2 = { n ∈ : n é ímpar} 

  P𝔈3 = {(n,m) ∈ 2: m divide n} 

  

Temos as seguintes aridades: 

 

(2) ar(P𝔈1) = 1 

 ar(P𝔈2) = 1 

 ar(P𝔈3) = 2 

 

3. Satisfação em geral e critérios de satisfação 

Considere uma L-estrutura 𝔈 = 〈 D, R𝔈〉 e uma fórmula  de L. Em primeiro 

lugar, observemos que satisfatibilidade é uma relação tripartite entre certos objetos e 

fórmulas em uma dada estrutura. O que queremos dizer é que certo objeto  satisfaz 

de L em uma L-estrutura 𝔈. Para isso vamos usar a notação: ⊨𝔈. 

 É preciso, antes de tudo, considerar a natureza do objeto . Para isto considere a 

L-estrutura 𝔈 e fórmulas P1x0 P2x0e P3x0x1com R𝔈 = { P𝔈1, P𝔈2, P𝔈3} (ver (1) no 

subtítulo anterior). Parece natural afirmar que o número 2 satisfaz a fórmula P1x0 em 𝔈, 

i.e.,  2 ⊨𝔈. Do mesmo modo para as outras fórmulas, i.e.: 

 

 2 ⊨𝔈 P1x0 

3 ⊨𝔈P2x0 

(4, 4) ⊨𝔈P3x0x1 
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É claro que, sendo definido em (1) que = ℕ, isto é, um conjunto numérico 

amplo o bastante, essas não são as únicas soluções. Há um conjunto-solução de 

satisfação para cada fórmula que contém todos os objetos  que satisfaçam cada 

fórmula. Definimos o conjunto-solução de satisfação como segue: 

 

DEFINIÇÃO DE CONJUNTO-SOLUÇÃO ‖𝜑‖𝔈 DE SATISFAÇÃO. Conjunto-solução de 

satisfação‖𝜑‖𝔈 é o conjunto de objetos  que satisfazem a fórmula bem 

formada  em 𝔈, i.e., ‖𝜑‖𝔈 = {: ⊨𝔈}. 

 

Nós precisamos estabelecer o que seria satisfação. A satisfação seria o 

atendimento de um conjunto de critérios por um conjunto-solução de satisfação ‖φ‖𝔈. 

Se tal conjunto cumprir todos esses critérios, então esse conjunto tem todos os objetos 

(sequências) que satisfazem a fórmula . Os critérios, então, são os que se seguem: 



I. CRITÉRIO DE ADEQUAÇÃO FORMAL. Se a aridade de uma fórmula é n, então os objetos 

que satisfazem a fórmula devem ser n-sequências de elementos do domínio da estrutura. 

Assim, se ar() = n, então ‖φ‖𝔈. ⊆ Dn. 

 

II. CRITÉRIO DE RECURSIVIDADE. A definição de conjunto solução (e portanto de 

satisfação) deve ser recursiva, isto é, o conjunto solução de uma fórmula deve depender 

de algum modo do conjunto solução de suas subfórmulas. 

 

III. CRITÉRIO DE ADEQUAÇÃO MATERIAL. Se P é um símbolo de predicado de grau n e 

𝑥𝑖0 , … , 𝑥𝑖𝑛−1 é uma n-sequência de variáveis diferentes que é crescente na ordem de 

enumeração fixada, então devemos ter que 

‖𝑃𝑥𝑖0 …𝑥𝑖𝑛−1‖𝔈
 = R𝔈 

 O critério acima implica um critério mais restrito. 
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IV. CRITÉRIO DE ADEQUAÇÃO MATERIAL ESTRITO. Se P é um símbolo de predicado de 

grau n e 𝑥𝑖0 , … , 𝑥𝑖𝑛−1e  𝑥𝑗0 , … , 𝑥𝑗𝑛−1são duas n-sequências crescentes de variáveis 

diferentes, então devemos ter que: 

 

‖𝑃𝑥𝑖0 …𝑥𝑖𝑛−1‖𝔈
= ‖𝑃𝑥𝑗0 …𝑥𝑗𝑛−1‖𝔈

 

 

Ainda não consideramos fórmulas com igualdade. Mas é claro que deve valer um 

critério de igualdade como segue: 

 

IV. CRITÉRIO SOBRE A IGUALDADE. Devemos ter que‖𝑥𝑖 = 𝑥𝑖‖𝔈 = D e para i ≠ j, 

‖𝑥𝑖 = 𝑥𝑗‖𝔈 = , tal que é a diagonal de D, isto é, ≔  {(n,n) : n ∈ D}. 

  

 Um critério relacionado com o critério de recursividade é aquele que vincula a 

satisfatibilidade com os símbolos lógicos de linguagem𝐿𝔈. 

(i) NEGAÇÃO. É claro que o símbolo de negação ‘￢’ deve estar relacionado 

com a complementação de conjuntos. 

(ii) CONJUNÇÃO.Para o símbolo de conjunção ‘⋀ ’ parece razoável admitir 

que i é uma família de fórmulas todas com as mesmas variáveis livres, então 

‖⋀𝜑𝑖‖𝔈= ⋂‖𝜑𝑖‖𝔈 

(iii) QUANTIFICAÇÃO.Para o quantificador existencial, parece também 

razoável associa-lo a algum tipo de projeção.  

 

Podemos formular assim o seguinte critério: 

 

V. CRITÉRIO DE ADEQUAÇÃO LÓGICA. Um critério de adequação lógica atende ás 

seguintes cláusulas: 

 

(i) Se  é uma formula com ar() = n, então ‖¬φ‖𝔈. = Dn – ‖φ‖𝔈. 

(ii) Se i é um conjunto finito de fórmulas todas com as mesmas variáveis livres, 

então‖⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛 ‖𝔈= ⋂ ‖φ𝑖‖𝔈𝑖<𝑛 . 
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(iii) ‖∃𝑥𝑖𝜑‖𝔈 = Proj||φ||𝔈 onde Proj é uma projeção conveniente aplicada sobre 

||||𝔈. 

 

Por motivos de completude, temos ainda condições para sentenças. Entenderemos 

‘verdade’ e ‘falsidade’ a partir dessa ideia de satisfação, de modo que φ é um sentença 

verdadeira se||||𝔈 = {∅ } e φ é um sentença falsa se ||||𝔈 = ∅ . 

 

4. Satisfação por sequência finita. 

 Seguir-se-á, de ora em diante, a construção do conjunto-solução de satisfação 

‖φ‖𝔈 que contém todos os -objetos que satisfazem a fórmula  nos critérios acima.  

 

4.1. Construção do conjunto solução ‖𝛗‖𝕰. 

 Uma interpretação de variáveis de L em D é uma aplicação𝒥: VAR ⟶D de 

modo que ou𝒥⊨𝔈(i.e., 𝒥 satisfaz  na estrutura 𝔈) ou 𝒥⊭𝔈(i.e., 𝒥não satisfaz  na 

estrutura 𝔈) (RODRIGUES, A.M., MIRANDA FILHO R.C., SOUZA, E.G.; [2010], p.122). 

Recursivamente, podemos definir ⊨ (e ⊭) pelas cláusulas seguintes: 

 

 I. Se  é P, então 𝒥⊨𝔈⇔ 𝒥∘∈ R𝔈. Se ar(P) = n, então 

  

 

II. Se é ¬, então𝒥 ⊨𝔈⇔ 𝒥 ⊭𝔈. 

III. Se é ⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛 , então 𝒥 ⊨𝔈 ⇔ 𝒥 ⊨𝔈i, para todo i < n. 

n 


VAR 

D 

𝒥 ∘

𝒥

Grafo A 
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IV. Se  é ∃, então 𝒥 ⊨𝔈⇔ 𝒥’: VAR  D tal que 𝒥’ ⊨𝔈 e temos que 

𝒥∘ = 𝒥’∘

 

Isso nos propõe um o seguinte Lema: 

 

LEMA I. 𝒥∘ = 𝒥’∘, se e somente se para todo x ∈ VAR() temos𝒥(x) = 

𝒥’(x). 

PROVA. Seja 𝒥∘ = 𝒥’∘ de modo que 𝒥 ⊨𝔈e 𝒥’ ⊨𝔈. Por absurdo, 

consideremos a variável livre y ≠ x tal que y ∉ VAR(). Então y ∈ VAR(). 

Como  = ∃, então, ar() ≠ ar() porque y ∈ VAR(). Daí, 𝒥∘≠ 𝒥’∘, o 

que contraria a hipótese. 

 

 A condição 𝒥∘ = 𝒥’∘ serve para garantir que 𝒥 e 𝒥’ concordam nas 

mesmas variáveis livres, o que equivale a dizer que 𝒥↾ VAR() = 𝒥’↾ VAR() (o 

símbolo ‘↾’ quer dizer ‘estrito a’). 

 Agora, estamos em condições de mostrar como a indexação de variáveis compõe 

a indexação dos objetos do domínio da linguagem L, conforme o seguinte grafo: 

ar() = ar() 


VAR 

D 

𝒥∘𝒥’∘

𝒥 𝒥’

ar() 


VAR()  VAR 

D 

𝒥∘

𝒥

Grafo B 

Grafo C 
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Assim,  dado uma fórmula , o conjunto solução que contém todas as sequências 

que satisfazem é descrito como: 

 

 

 

 

4.2. As operações e . 

Vimos que nosso conjunto solução ‖𝜑‖𝔈 é constituído de uma composição que 

pertence a Dar(). Trata-se da composição de duas funções: uma função que indexa (em 

função da aridade da fórmula ) o conjunto das variáveis livres da fórmula  e uma 

função que indexa (em função do número de variáveis livres de ) o conjunto D, 

domínio de nossa linguagem. Nossa tarefa agora é construir essa composição, 

justificando-a. 

Como vimos quando estabelecemos a função , podemos obter n-sequências 

pela aplicação da função que vai de n em um conjunto arbitrário. Nosso conjunto agora 

é D. Posto isso, diremos que n-sequência em D, dada pela aplicação : n⟶D, é também 

denominada um n-ponto em D. 

Denominaremos ainda por Dn ao conjunto de todas as funções (não é o 

cartesiano D×D×D×...×D, n vezes, mas o modo usual de simbolizar conjunto de 

funções, por exemplo, quando simbolizamos por BA ao conjunto das funções de A em 

B). Entendemos por n-ponto: 

 

DEFINIÇÃO DE N-PONTO. Dado um domínio D, toda aplicação sobre D (isto é, 

: n⟶D) determina um n-ponto (ponto de aridade n) em D. 

 

Em resumo, uma n-relação em D é um subconjunto de Dn e é uma relação de aridade n. 

 

Pela DEFINIÇÃO DE N-PONTO, temos uma ‘aplicação ’descrita como : n  D 

(sabemos que n traduz a aridade de uma fórmula). Podemos propor um outro inteiro 

arbitrário m e construir uma função de m para n, descrita como : mn.  A função  

‖𝜑‖𝔈 = {𝒥∘∈ Dar(): 𝒥 ⊨𝔈} 
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composta com  é uma composição que pertence ao domínio D na aridade m (i.e., 

pertence a Dm). Assim,  seja m, n ∈  (com = ℕ) e consideremos a aplicação qualquer  

: m  n. Dessa função  induzimos a aplicação 

 

 DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO  : Dn  Dm 

            ⟼ () = ( ∘) ∈ Dm 

 

e conseguimos a composição (∘) na condição de pertencer a Dar(). De fato, (apesar 

de que, na função , m e n sejam arbitrários e não representem a aridade de uma 

fórmula) na linguagem L existe a fórmula  de aridade m e, então, temos Dm (que é o 

conjunto de todas as n-uplas em condições de satisfazer ). A composição das funções 

é: 

 

 

Por exemplo, tomemos m = 3 = {0, 1. 2}, n = 2 = {0, 1} e D = {a, b, c}. A função é: 

 

 

 

O que nos dá as 2-uplas = {(0, c), (1, c), (2, b)}. 

n 



D m 
*() = ∘∈Dm



* 

0 

2 

1 

0 

1 

a 

c 

b 

 
 

Grafo D 

Grafo E 
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 A aplicação  se estende naturalmente para o conjunto das partes. A extensão 

para o conjunto das partes é entendida como segue. Se uma função f é tal que f: A  B, 

então f: ℘(A) ℘(B). Se as partes de A coincidir comP (i.e., P℘(A)R𝔈, com ∈P), 

temos P⟼f(P) = {f() ∈ B}. A aplicação estendida para as partes é: 

 

DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO (EXTENDIDA). :℘(Dn)  ℘(Dm) 

        P ⟼ (P) = {() ∈ Dm: ∈ P} 

 

 Como é uma função,  tem sua inversa, que denotamos como é usual por . 

Terá grande utilidade a função  inversa de . Estendida para as partes, a inversa tem 

a forma usual: 

 

DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO (EXTENDIDA). :℘(Dm)  ℘(Dn) 

           S ⟼ (S) = {∈ Dn: () ∈ S} 

 

 Outra função útil (para a satisfação de negações de fórmulas) será a função 

complementar ∁n. na forma usual, ela é como segue: 

 

DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO COMPLEMENTAR∁n.  ∁n: ℘(Dn)  ℘(Dn) 

       P⟼∁n(P) = Dn – P 

 

4.3. Lemas 

As relações  e  nos fornecem os seguintes lemas: 

 

LEMA A. Se 𝑚
ξ
→ 𝑛 

μ
→ 𝑘, então (∘)* = *∘*. 

PROVA. Seja ∈ Dk. Temos Dn Dk. Pela DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO, temos 

(∘)*()= ∘(∘) e, por propriedade de associação de composições, ∘(∘) = 

(∘)∘. Pela DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO, (∘)∘ = *(∘) = *(*()). E *(*()) = 

(*∘*)(), pela definição de composição de funções. Como o grafo F mostra: 
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LEMA B. Se : n n é bijetora, então *-1 = (-1)*. 

PROVA. Seja *-1() = . Segue-se que *() = . Daí, ∘∘-1 = ∘-1 e  = ∘-1 

= (-1)*(). Como o grafo G mostra: 

 

LEMA C. Se ar() = n, : m n, ADm e 𝒥: VAR D, então𝒥∘∘∈A⇔ 𝒥∘∈*-

1(A). 

 PROVA. Dado que *-1(A) = {∈Dn: *() ∈A} = {∈Dn: ∘∈A}, uma vez que 

= 𝒥∘, então temos 𝒥∘∈*-1(A) ⇔𝒥∘∘∈A(pela definição dos conjuntos). 

Como o grafo H mostra: 

m 


n 

D 

∘∘ 

k 


∘

n 


D 

n 






Grafo G 

Grafo F 

m 


n 

D 



VAR 

∘

Grafo H 

VAR() 

⋂ 



𝒥
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4.4. Definição do conjunto ⟦𝝋⟧𝕰 e propriedades. 

 Independente de qualquer interpretação 𝒥 de variáveis sobre a estrutura 𝔈, 

podemos definir o conjunto solução  ⟦𝜑⟧𝔈 de na estrutura 𝔈. O propósito desse novo 

conjunto é mostrar que ele cumpre, todos os critérios de satisfação enunciados 

anteriormente. Mostrando que ⟦𝜑⟧𝔈 corresponde a ‖φ‖𝔈, então mostraremos 

imediatamente que ‖φ‖𝔈 atende aos mesmos critérios de satisfação, o que queríamos 

inicialmente. A necessidade desse artifício é que o conjunto ‖φ‖𝔈 não é recursivo, i.e., 

não atende recursivamente as fórmulas complexas a partir das atômicas. Já o conjunto 

⟦𝜑⟧𝔈 cumpre essa condição. A definição, então, é feita para fórmulas atômicas, em 

seguida para as complexas (negações e conjunções) e por fim para o caso do 

quantificador existencial. 

  

CLÁUSULA 1.Definição para atômicas.Se  é P então: 

⟦⟧𝔈 = (-1∘)*-1(R𝔈). 

Se ar() = n, então : n  VAR(). Além disso, : n  VAR. Daí, ( -1
∘): n  n e 

( -1
 ∘)*-1: ℘(Dn)  ℘(Dar()), visualizado no Grafo I: 

 

 CLÁUSULA 2.Definição para a negação. Se  é ¬, então: 

⟦⟧𝔈 = ∁ar()⟦⟧𝔈 = Dar() – ⟦⟧𝔈. 

 CLÁUSULA 3. Definição para a conjunção. Se  é ⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛 , então: 

⟦⟧𝔈 = ⋂ (σ𝜑
−1 ∘ σ𝜑𝑖)𝑖<𝑛 *-1(⟦ i⟧𝔈). 

Ora, ∘σ𝜑𝑖: ar(𝜑𝑖) ⟶ ar(e (∘σ𝜑𝑖)*
-1: ℘(Dar())  ℘(Dar()), visualizado no 

Grafo J: 

 

𝒥 

n 

n 



VAR 

∘

Grafo I 

VAR() 

⋂ 
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CLÁUSULA 4. Definição para quantificação existencial. Se é ∃, então: 

⟦⟧𝔈 = (
∘)*(⟦⟧𝔈) 

Ora, 

∘ : ar() ⟶ar() e (


∘)*:℘(Dar()) ℘(Dar()), visualizado no 

Grafo K: 

 

 

 Como fica estabelecido nessas 4 cláusulas anteriores, o conjunto-solução ⟦𝜑⟧𝔈 é 

recursivamente definido. Para que o mesmo resultado seja obtido para o conjunto ||||𝔈 

devemos provar a igualdade entre ⟦𝜑⟧𝔈 e || ||𝔈. 

 

4.5 Equivalência entre ⟦𝝋⟧𝕰 e || ||𝔈. 

 Precisamos provar agora o seguinte Teorema: 

 

TEOREMA.Dado a L-estrutura 𝔈, para toda L-fórmula  tem-se que ⟦𝜑⟧𝔈 = || ||𝔈. 

 

 A prova é recursiva nas CLÁUSULAS 1-4 anteriores. Assim:  

ar(i) 

i 

VAR(i) 

 



VAR() ar() 




Grafo J 

ar() 

 

VAR() 


∘i 



VAR() ar() 




Grafo K 


∘i 
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 PROVA NA CLÁUSULA 1. Se  é P, então: 

  𝒥⊨𝔈 ⟺ 𝒥∘∈ P    (def de ⊨𝔈) 

   ⟺ 𝒥∘ ∘
∘∈ P  (∘

= Id) 

   ⟺𝒥∘ ∈
(P)  (LEMA C) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ⟦⟧𝔈   (def ⟦⟧𝔈) 

 

 PROVA NA CLÁUSULA 2. Se é ¬(neste caso,  = ), então: 

  𝒥⊨𝔈 ⟺ 𝒥⊨¬    (def de ¬) 

   ⟺𝒥⊭    (def de ⊨) 

   ⟺𝒥∘ ∉ ||||𝔈   (def de || ||𝔈) 

   ⟺𝒥∘ ∉ ⟦⟧𝔈   (Hip. Indução) 

   ⟺𝒥∘ ∉ ⟦⟧𝔈   ( = ) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ∁n⟦⟧𝔈   (def de ∁n) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ⟦¬⟧   (def ⟦⟧𝔈) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ⟦⟧𝔈   (¬) 

 

 PROVA NA CLÁUSULA 3. Se  é ⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛 , então: 

  𝒥⊨𝔈 ⟺ 𝒥⊨𝔈⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛      ( = ⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛 ) 

   ⟺𝒥⊨𝔈i parai<n     (def de ⊨𝔈) 

   ⟺𝒥∘ i∈ ||i||𝔈parai<n    (def de || ||𝔈) 

   ⟺𝒥∘ i∈ ⟦i⟧𝔈parai<n    (Hip. Indução) 

   ⟺𝒥∘ ∘
 ∘ i∈ ⟦i⟧𝔈parai<n  (∘

= Id) 

   ⟺𝒥∘  ∈ (
 ∘ i)*

-1⟦i⟧𝔈parai<n  (LEMA C) 

   ⟺𝒥∘  ∈ ⋂ (σ𝜑
−1 ∘ σ𝜑𝑖)𝑖<𝑛 *-1(⟦ i⟧𝔈parai<n (def de ⋂) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ⟦⟧𝔈     (def ⟦⟧𝔈) 

 

 PROVA NA CLÁUSULA 3. Se  é ∃ e (DEFINIÇÃO AUXILIAR)𝒥’⊨𝔈 com 𝒥∘ 

= 𝒥’∘ , então: 

  𝒥⊨𝔈 ⟺ 𝒥’⊨𝔈    (de DEFINIÇÃO AUXILIAR) 
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   ⟺ 𝒥’∘ ∈ ||||𝔈   (def de || ||𝔈) 

   ⟺ 𝒥’∘ ∈ ⟦⟧𝔈   (Hip. indução) 

   ⟺𝒥’∘ ∘
 ∘ ∈ ⟦⟧𝔈  (Id.) 

   ⟺𝒥’∘  ∈ (
 ∘ )*-1⟦⟧𝔈 (LEMA C) 

   ⟺𝒥’∘  ∈ ((
 ∘ )-1)*⟦⟧𝔈 (LEMA B) 

   ⟺𝒥’∘  ∈ (
 ∘ )*⟦⟧𝔈 (inversão de composição) 

   ⟺𝒥∘ ∈ ⟦⟧𝔈   (def ⟦⟧𝔈 e 𝒥’∘ = 𝒥∘ ) 

 

Essas provas deixam estabelecida que ⟦𝜑⟧𝔈 = || ||𝔈. Nossa tarefa última agora será 

mostrar que ⟦𝜑⟧𝔈 cumpri os critérios de satisfação definidos para nossa noção de 

satisfatibilidade. 

 

 

4.6. Cumprimento dos critérios de satisfação 

 Uma vez que o conjunto ||||𝔈 não é recursivo nas fórmulas complexas a partir 

das atômicas, devemos lançar a tarefa de satisfazer as fórmulas ao conjunto ⟦𝜑⟧𝔈 , que é 

recursivo. Provado que foi que eles são o mesmo conjunto, se ⟦𝜑⟧𝔈  satisfaz, então 

||||𝔈. satisfaz também. Essa é feita mostrando que ⟦𝜑⟧𝔈  cumpri os critérios de 

satisfação. 

 

 A. Critério I (adequação formal). Cumpre. É óbvio, pois ⟦𝜑⟧𝔈  Dar().

 B. Critério II (recursividade).  Cumpre. Provamos que ⟦𝜑⟧𝔈  é recursivo. 

 C. Critério III (adequação material). Cumpre. Seja  uma fórmula atômica do 

tipo 𝑃𝑥𝑖0 , … , 𝑥𝑖𝑛−1 tal que 𝑥𝑖0 , … , 𝑥𝑖𝑛−1 é uma sequência crescente na ordem induzida 

nas variáveis, então VAR() = {𝑥𝑖0 , … , 𝑥𝑖𝑛−1}, |VAR()| = n (i.e., o cardinal de 

VAR() é n),  : n  VAR (daí, (k) ⟼ 𝑥𝑖𝑘) e : n  VAR() tal que (k) = 𝑥𝑖𝑘  

para 0 ≤ k ≤ n-1. Então,  

𝜏|VAR(𝜑) =  

Mas pela definição de ⟦ ⟧𝔈, 

⟦P⟧𝔈 = (
∘)*-1(P𝔈) 

Porém 
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∘ : n  n 

    k ⟼ (
∘)(k) = 

((k)) = 
(𝑥𝑖𝑘) = k 

Logo 


∘ = Idn 

E assim 

⟦P⟧𝔈 = (Idn)*
-1(P𝔈) = Idn*(P𝔈) = P𝔈 

 

 D. Critério IV (adequação material estrito). Cumpre. É consequência direta 

do critério IV. Seja P um símbolo de relação de aridade n e 1,2 : n  VAR duas n-

sequências de variáveis que são crescentes. Pelo Critério III temos: 

⟦P⟧𝔈 = P𝔈 = ⟦P⟧𝔈 

  

E. Critério V (adequação lógica). Cumpre, cláusula a cláusula, como segue: 

(i) Imediatamente a partir da definição de ⟦ ⟧𝔈 na cláusula para a negação. 

(ii) Se 𝜑 = ⋀ 𝜑𝑖𝑖<𝑛  e as variáveis livres de  são as mesmas para cada i, então 

VAR() = VAR() para todo i < n. Assim, i para todo i < n. Mas, 

⟦⋀ 𝜑𝑖
𝑖<𝑛

⟧
𝔈

=⋂ (σ−1𝜑 ∘ σ𝜑𝑖)
∗−1
⟦𝜑𝑖⟧𝔈

𝑖<𝑛
 

No entanto, (
∘)*-1 é a função identidade. Logo,  

⟦⋀ 𝜑𝑖
𝑖<𝑛

⟧
𝔈

=⋂ ⟦𝜑𝑖⟧𝔈
𝑖<𝑛

 

 

(iii). Que é uma projeção, isso fica óbvio porque há um e um só conjunto 

solução para cada sequência de variáveis. A prova é simples, mas é 

extremamente laboriosa, repetitiva e tediosa, porque é feita índice a índice, 

variável a variável, tornando-se uma exposição longa de um cálculo que não 

exige mais que a permuta de símbolos. De modo que fica admitida que o 

conjunto ⟦𝜑⟧𝔈  cumpri esta cláusula. 

 

 Isto encerra a prova que queríamos, mostrando o cumprimento dos critérios de 

satisfação. 
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5. Últimas considerações 

 Nossa solução permite que se defina satisfação não como uma sequência de 

objetos de um domínio em correspond~encia com uma sequência de variáveis, que foi a 

proposta inicial de Tarski. Aqui satisfação consegue ser interpretada como uma relçao 

entre categorias de conjuntos. Isso permite que uma linguagem lide sob uma estrutura 

sem variáveis e sem constantes. Nessas condições, sequências finitas conseguem 

cumprir a condição de serem elementos desses conjuntos, conjuntos tais esses que 

realmente farão a tarefa de satisfazer as fórmulas (não mais sequências de constantes, 

como na solução de Tarski, o que obrigava a sequências infinitas e objetos supérfluos na 

satisfação). Conseguimos o importante resultado: 

 

 ⊨𝔈 
𝑑𝑒𝑓
⇔  ∈⟦𝜑⟧𝔈  

 

Ele é explicito em dizer que dizer que um objeto  - sequência finita - satisfaz a fórmula 

 é equivale a dizer que  pertence ao conjunto solução que tem por elementos todas as 

sequências finitas que satisfazem De modo genérico – pois não é nosso resultado 

principal –, nosso trabalho permite entender o valor semântico de ‘verdade’ assim: se 

⟦𝜑⟧𝔈 não for vazio, então  é satisfatível, e se todo elemento de ⟦𝜑⟧𝔈 satisfaz , então 

 é verdadeiro. 
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CONCLUSÃO 

 

 O grande mérito de Tarski com sua obra lógica foi definitivamente dar os limites 

dos aspecto sintático e semântico das linguagens formais. Quando a lógica e a 

matemática iniciaram seus diálogos na segunda metade do séc. XIX (Frege, Peirce, 

Peano, Schröder, Löwenheim), havia uma dificuldade de situar a semântica diante da 

sintaxe de modo a evitar ambiguidades e paradoxalidade. A obra de Tarski em 1930 

pois termo a essa confusão. 

 A raiz da solução de Tarski reside exatamente em construir a lingugem para que 

ela seja, de um ponto de vista filosófico, uma linguagem referencial. Com isso 

queremos dizer que a linguagem formal fortemente matematizada, escolhida por Tarski 

como a linguagem padrão ideal para se construir as definições semânticas mais 

poderosas, isto é, de ‘verdade’ e ‘falsidade’, é uma linguagem que se refere a objetos 

fora da linguagem. A relação linguagem/metalinguagem, então é uma relação de 

referência, onde há uma conexão entre o que as fórmulas e objetos de quem as fórmulas 

falam. Tarski mesmo diz isso quando escreveu em seu artigo Verdade e 

Demonstração29 de 1969 o que ele entende por semântica: “(...) aquela parte da lógica 

que, informalmente falando, discute as relações entre os objetos lingüísticos (tais como 

sentenças) e aquilo que é expresso por esses objetos” (TARSKI, A.; [2006] p.206.).  Ele 

vai exemplificar (TARSKI, A.; [1983a], p.401) usando os conceitos semânticos de 

denotação, satisfação e a definição. Como exemplo, dá as seguintes sentenças30: 

 

 -  A expressão ‘o vencedor de Jena’ denota Napoleão; 

 -  A neve satisfaz a condição ‘x é branco’; 

                                                
 

29 Esse artigo de Tarski foi publicado em 1969 na revista de divulgação científica norte-americana 

Scientific American para tornar de domínio comum algumas de suas considerações básicas sobre a 

semântica. Trata-se de um resumo bem pouco profundo de suas teses principais. 
30 Em TARSKI, A.; [1990], p.80-81, Tarski apresenta os seguintes exemplos para explicar as mesmas 

idéias:  

 - A expressão “o pai deste país” designa (denota) George Washington; 

 - a neve satisfaz a função proposicional (a condição) “x é branco”; 

 - a equação “2x = 1” define (determina univocamente) o número ½. 
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 - A equação ‘x3 = 2’ define (determina univocamente) a raiz cúbica do número 

2. 

 

Nessa tarefa de fazer a referência das fórmulas da linguagem coincidirem com 

objetos de fato, mesmo que estabelecidos no universo matemático, a ferramenta mais 

poderosa foi o conceito de satisfatibilidade. A noção que Tarski estabelece de 

satisfação, como lemos na introdução deste nosso trabalho, encerrou dezenas de anos de  

equívocos na elaboração dos passos semânticos das linguagens formais de que a lógica 

precisava tanto. Com a satisfação enunciada por Tarski, a linguagem conseguiu um 

mecanismo de obter com critério a referencia entre as funções sentencias e os objetos de 

fato. Assim, por exemplo, num caso a satisfação ocorre quando uma sequência de 

variáveis livres é substituída por uma sequência de objetos aos quais as variáveis se 

referiam. Noutro caso, nas sentenças, qualquer sequências de objetos satisfaz a 

sentença, porque não há variáveis livres. Fica definido satisfação como uma 

concordância respectiva enter cada variável da fórmula e os objetos de uma lista. Isto 

ficou bem claro conforme lemos no Capítulo 1 deste trabalho. 

Há diversas problemáticas envolvidas nessa ferramenta de construção de uma 

semântica bem estabelecida. Existem muitos livros e artigos que mostram as limitações 

da solução de Tarski e como isso pode levar a problemas em certas discussões 

filosóficas  a respeito do papel do ‘nome’ dos objetos e da ‘nomeação’ dos objetos feitas 

pelas expressões da linguagem e os problemas de tradução e interpretação envolvidos. 

Tarski contornou esse problema estabelecendo arbitrariamente os critérios que definem 

um boa tradução entre linguagem e metalinguagem, manipulando adequadamente os 

símbolos linguísticos e metalinguísticos. A discussão filosófica de se esses critérios 

cabem ou não seria sem fim: uma vez que as linguagens formais devem ser construídas 

em condições de conseguirem descrever seus objetos, se esse intento foi alcançado, isso 

basta. A relevância, a coincidência, a hierarquia, entre linguagens é discussão que se faz 

depoise que não desqualificam essas formalizações exatamente porque elas já se dizem, 

desde o começo, arbitrárias (não existe uma ‘linguagem juiz’ que dê sentido último para 

qualquer outra linguagem). 

Embuído desse espírito é que o proposto por Tarski assumiu a forma da moderna 

Teoria dos Modelos e a satisfação assumi seu papel fundamental nos estudos 



 

89 

 

semânticos. Fica estabelecido que uma sentença é satisfeita se há um modelo para essa 

sentença onde ela é verdadeira. Depois de Tarski e depois de sua definitiva 

caracterização da ferramenta que chamamos de satisfação, fazer lógica formal de 

primeira ordem é praticar uma Teoria dos Modelos. 

Esse sucesso não livra o problema de ser discutido, mudando a visão filosófica 

sobre a tarefa que as questões semânticas impõem. O caminho aberto por Tarski - 

relacionar sequências estabelecidas de modo linguístico, com regras de concatenação de 

símbolos, lidando com essas sequências para tornar claro o que é satisfatibilidade – 

deixou o espaço das questões, como vimos quando discutimos as propostas de Wolenski 

e Popper. De fato, a solução de Tarski soa muito contraintuitiva. Lidar com sequências 

infinitas de objetos supérfluos não soa como uma solução elegante. 

A proposta do nossa trabalho foi deixar claro uma outra perspectiva filosófica. 

Mudamos nosso entendimento sobre a ideia de satisfação. Pensamos não em sequências 

que satisfazem, mas em conjuntos que satisfazem. Se uma linguagem tem funções 

sentenciais que podem ser satisfeitas, nós mudamos o objeto em condições de satisfazer. 

Enquanto o objeto em condições de satisfazer, para Tarski, era um sequência, nós 

optamos por relacionar conjuntos. Nossa ideia foi mostrar que dada uma fórmula, ele é 

satisfeita por um elemento de um conjunto de sequências. O modo de construir esse 

conjunto é intimamente ligado com a ordem das variáveis na fórmula. A partir dessa 

propriedade da fórmula, que transforma o número de suas variáveis livres em uma 

aridade da fórmula, conseguimos construir um conjunto das sequências finitas que 

satisfazem a fórmula. Esses objetos, essas sequências finitas, são obtidos por função do 

número dessas variáveis livres. Nosso ferramental axiomático permitiu que satisfação 

fosse encarada por uma ângulo novo: agora não importa quais variáveis há, se são 

livres, em que posição estão no escopo do predicado. Podemos construir estruturas 

relacionais sem variáveis e sem constantes, evitando o modelo de satisfação de Tarski, 

onde sequências infinitas de constantes cabiam a sequências finitas de variáveis. 

Este trabalho deixa claro a seguinte solução> não precisamos de linguagens com 

variáveis e constantes para lidarmos com conceito de satisfação e estabelecermos 

semãnticas da verdade, podemos construir estruturas relacionais privadas de variáveis e 

constantes e que atendem a critérios de satisfação, permitindo-nos falar de ‘verdade’ e 

‘falsidade’. Isso é uma novidade desde o trabalho de Tarski, até então só lidamos com 
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satisfação no universo de substituição de variáveis livres por constantes, segundo o 

método tarskiano. A expansão das possibilidades, nesse sentido, dá uma vantagem 

filosófica muito ampla e proveitosa nas discussões a respeito da semântica das 

linguagens lógicas e científicas. 
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