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Ementa:  

A partir da leitura de textos clássicos pertinentes, a disciplina analisará questões fundamentais da história da Filosofia 
Contemporânea. 

 
 

Programa: 

Estudaremos algum dos principais clássicos contemporâneos da filosofia da linguagem, começando pelos fundamentos em 
Gottlob Frege (1892), passando pela teoria das descrições definidas de Bertrand Russell (1905) e sua crítica por Keith 
Donnellan (1966). Depois passaremos às críticas a esta tradição semântica apresentada por Saul Kripke (1980), e as 
conexões entre semântica, epistemologia e metafísica por ele descobertas. Por fim, discutiremos em que medida o estudo 
das chamadas expressões indexicais provoca uma reviravolta em toda a forma de se conceber o funcionamento da 
linguagem, especialmente em David Kaplan (1989). 
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Observações: 

Serão apenas duas avaliaçoes ao longo do curso: a primeira no dia 22 de outubro, e segunda e ültima no dia 17 de 

dezembro. Ambas consistirão numa prova escrita sobre uma lista de questões distribuída previamente, tendo a primeira 
peso 4 e a segunda peso 6. Não haverá exame final, sendo toda a nota baseada nestas duas avaliações. 
Ao longo do curso será disponibilizada a literatura de apoio a estes clássicos; serão também disponibilizados (e na medida 
do possível) os textos em sua tradução em português. Mas é fortemente recomendável que os alunos façam um esforço 
para ler o original em inglês. 

 
 


