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EMENTA

Teoria referencial do significado. Teoria das descrições. Verificacionismo. Semântica causal. Teorias
psicológicas do significado. Teorias de condição de verdade. Teorias baseadas no uso. Teoria dos atos de
fala.

OBJETIVOS

 Compreender e discutir as diversas teorias do significado (semântica) e do uso da linguagem
(pragmática) propostas no âmbito da filosofia da linguagem. Discutiremos, especialmente, as
posições de Russell, Frege, Wittgenstein, Kripke, Searle, Grice, Carnap, Davidson e Lewis.

 Adquirir familiaridade com teses e noções propostas originalmente na filosofia da linguagem, e
relevantes às disciplinas da filosofia analítica em geral, e.g., uso e menção, sentido e referência,
direção de ajuste, contexto, proposição, mundos possíveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I: As teorias do significado

1.1 Introdução

1.2 Teoria referencial do significado.

1.3 Objeções de Russell à teoria referencial a partir de descrições definidas e nomes próprios.

1.4 Defesa de Kripke e Putnam da teoria referencial a respeito de nomes próprios e termos para
categorias naturais (natural kind terms).

1.5 A teoria proposicional do significado.

1.6 A teoria do significado baseada no uso de expressões.

1.7 Teorias psicológicas.

1.8 Verificacionismo.

1.9 Teorias de condição de verdade.

Unidade II: Pragmática filosófica

2.1 Pragmática semântica

2.2 Teorias de atos de fala



CRITÉIROS DE AVALIAÇÃO

Os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:

- conteúdo: a capacidade de leitura, interpretação compreensão e aplicação dos principais conceitos,
definições e teorias estudados;

- trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento com a
qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia e iniciativa e ética na
elaboração de trabalhos.

- participação e cooperação: contribuições individuais para o desenvolvimento dos objetivos das aulas,
contribuições para a problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo espaço
público da aula.

Sobre os instrumentos de avaliação:

- Um trabalho escrito individual ou em duplas, a ser desenvolvido em três etapas:

Em até 8 semanas: primeira, o projeto ou plano de estruturação do artigo especificando o tema escolhido,
a justificação da escolha, a explicitação do problema a ser abordado e a estrutura do trabalho (peso de
30%)

Em até 12 semanas: a apresentação da segunda versão do projeto do artigo com as correções e as
resenhas das obras ou dos trechos de obras que serão usados no artigo (peso de 20%)

Em 16 semanas, a versão final do artigo formatado de acordo com os padrões das normas ABNT (peso
de 50%).

Alternativamente:

- duas provas individuais, cada uma com peso de 50% da nota final;

- uma prova de recuperação.

Sobre a frequência às aulas

para a aprovação, independentemente das notas, o aluno matriculado no regime normal deverá ter no
MÍNIMO 75% de presença nas aulas.
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