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OBJETIVOS: 

O objetivo da disciplina é empreender um estudo detalhado do texto “The conceptoftruth in 

formalizedlanguages” de A. Tarski. Trata

verdade edificada pelo lógico polonês. Faremos, também, 

posterior de A. Tarski e R. L. Vaught, “Arithmeticalextensionsofrelational systems”, em que 

a definição de verdade fica de fato estabelecida e constitui o conceito fundamental da 

teoria de modelos contemporânea.

 

JUSTIFICATIVA: 

Trata-se do estudo de um texto que influenciou de modo decisivo boa parte da filosofia 

analítica do século XX. O conceito de verdade de Tarski teve repercussão direta na 

epistemologia contemporânea, filosofia da linguagem, linguística, estudos em fundamentos 

da matemática etc. 

 

CONTEÚDO (EMENTA): 

 

1. O problema da definição de verdade

2. O critério de adequação material

3. O paradoxo do mentiroso

4. Linguagens formalizadas

5. A linguagem do cálculo de classes

6. A formalização da metalinguagem

7. Satisfatibilidade e verdade
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PROGRAMA 
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teoria de modelos contemporânea. 
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O objetivo da disciplina é empreender um estudo detalhado do texto “The conceptoftruth in 

se da primeira exposição da teoria semântica de 
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8. Metateoremas 

9. Satisfatibilidade em estruturas

10. Teoria de modelos contemporânea
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Dissertação a ser entregue ao final das aulas.
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OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 
Graduação – Área de Filosofia 

_______________________________________________________________________________________

Fone/Fax 
(11) 3031.2431–(11) 3091.3709 
(11) 3091.3761–(11) 3091.3765 

 

http://www.fflch.usp.br/df/

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.fflch.usp.br/df/ 
E-mail: filosofo@usp.br 

ppgdf@usp.br 
 


