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EMENTA (parte permanente) 
 

Estudo de um ou mais autores clássicos e/ou temas fundamentais da Filosofia da 

Linguagem contemporânea (Frege, Russell, Pierce, Wittgenstein, Austin, Quine, 

Davidson). 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

1. Introdução 

      1.1 Filosofia 

      1.2 Filosofia da linguagem 

      1.3 Filosofia analítica da linguagem 

2. O enigma de Frege 

      1.1 Enigma ou paradoxo? 

      1.2 O problema: conhecimento e compreensão 

      1.3 A solução fregiana: sentido e referência 

      1.4 Pensamentos e valores de verdade 

      1.5 Contextos intensionais 

3. Kripke e Wittgenstein: sobre o metro padrão 

      2.1 O contingente a priori 

      2.2 A crítica de Kripke a Wittgenstein 

      2.3 Uma réplica wittgensteiniana 

4. Quine e a indeterminarão da tradução 



      3.1 A concepção tradicional da tradução e significado 

      3.2 O cenário da tradução radical 

      3.3 Tradução holofrástica 

      3.5 Hipóteses analíticas 

      3.6 Indeterminação da tradução vs subdeterminação da tradução  

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

As aulas serão basicamente expositoras, pontuadas com com leituras de textos 

selecionados e perguntas escolhidas dirigidas aos alunos e visam estimular seu 

engajamento no tratamento de problemas filosóficos e sua iniciativa para esclarecer 

pontos não suficientemente compreendidos. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

A avaliação consistirá  de duas avaliações escritas, uma no meio do semestre e outra no 

final. A participação em aula é essencial para que a avaliações escrita possa ser 

ponderada. A primeira avaliação será sem consulta. A aula imediatamente anterior à 

avaliação será dedicada a uma revisão que será feita exclusivamente a partir das 

perguntas dos alunos. Isso significa que se os alunos não fizerem perguntas, não haverá 

revisão.  
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