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Objetivo: 
 
A disciplina fornecerá uma discussão pormenorizada das concepções da significação (o significado 
de sentenças e a referência de termos) do ponto de vista de autores da tradição analítica em 
filosofia. Serão discutidas as principais e repercussões de tais concepções em domínios conexos da 
filosofia, como a ontologia, a lógica, a teoria do conhecimento e a filosofia da mente.  
 
 
Programa:  
 
1. Introdução: o interesse do filósofo pela linguagem.  
2. Noções básicas dos estudos da linguagem: signo, semiótica, análise do discurso, significação e 
conceitos correlatos, extensional e intensional, definição e critério de significação.  
3. Concepções do significado: referencial, ideacional, proposicional e pragmática.  
4. Concepções da referência: descrições definidas, designadores rígidos, concepção pragmática.  
5. Pressupostos, consequências e aplicações: condições de verificação e de verdade, compromisso 
ontológico, figuras de linguagem. 
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Ryle/Strawson/Austin/Quine.) São Paulo: Abril, 1980.  
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OBS.: Essas são algumas das obras e textos sobre os temas tratados. Outros textos poderão ser 
indicados no decorrer do semestre, se necessário.  
 
 
Metodologia e avaliação: 
 
Serão dadas aulas expositivas pelo professor e feitos seminários com textos escolhidos.  
Haverá duas provas escritas individuais. Haverá uma prova de recuperação final.  


