
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Licenciatura Turno: Noturno Currículo: 2018 

Unidade curricular: Filosofia da Linguagem 

Natureza: Obrigatória Unidade acadêmica: DFIME Período: 6º 

Carga horária: 72 horas-aula / 66 horas Código CONTAC 

Teórica: 72 ha – 66 h Prática: ---------- Total: 72 ha – 66 h 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

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 

Teorias do significado 
 
1. Introdução 
2. Teoria ideacional do significado de J. Locke. 
3. Teoria referencial do significado.  
4. Objeções de Russell à teoria referencial a partir de descrições definidas e nomes próprios.  

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

6. A teoria proposicional do significado.  
7. A teoria do significado baseada no uso de expressões.  
8. Teorias psicológicas.  
9. Verificacionismo. 
10. Teorias de condição de verdade. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Seminário em dupla ou trio no valor de 4 pontos. Critérios de avaliação: a) correção do conteúdo; b) 
objetividade e clareza; c) estruturação adequada da folha de apoio. 
 
Prova no valor de 4 pontos. Critérios de avaliação: a) correção do conteúdo; b) objetividade e clareza; 
c) correção ortográfica e gramatical. 
 



Avaliação da participação em debates em sala de aula no valor de 2 pontos. Critérios de avaliação: 
a) correção do conteúdo; b) objetividade e clareza; c) relevância para o tema abordado. 
 
Possibilidade de prova substitutiva no valor de 4 pontos sobre a totalidade do conteúdo. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivas e debates 
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