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UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FaFil 

NOME DA DISCIPLINA: Filosofia da Linguagem   

DISCIPLINA (PPC novo): Tópicos de Filosofia da Linguagem: o abandono da plena 

determinação do sentido em Wittgenstein 

CURSO: FILOSOFIA ANO: 2020.1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Guilherme Ghisoni da Silva 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula (32 horas de atividades síncronas e 

32h de atividades assíncronas) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL*: 4 horas (2 horas de atividades síncronas e 2h de 

atividades assíncronas) 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Filosofia Analítica 

RECOMENDAÇÕES:  

EMENTA: Os problemas da denotação e da referência; a estrutura das proposições 

singulares e a noção geral de “expressão denotativa”; a estrutura das proposições gerais: os 

quantificadores e a ideia de “predicação de segunda ordem”. 

EMENTA (PPC novo): O curso se propõe a desenvolver tópicos de filosofia da linguagem, 

a partir de textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento na 

Faculdade de Filosofia. 

I – OBJETIVO GERAL: Introduzir os conceitos fundamentais da filosofia da linguagem 

(sentido, significado/denotação, proposição elementar, proposição geral, quantificação etc.), 

através da compreensão do desenvolvimento da obra de Wittgenstein, em dois momentos: no 

Tractatus Logico-Philosophicus (TLP) e nas Investigações Filosóficas (IF). 

 

II – OBJETIVO ESPECIFÍCO: Compreender o TLP como uma dedução a priori das 

condições de possibilidade da plena determinação do sentido. Analisar como Wittgenstein 

abandona o pressuposto da plena determinação do sentido em seu pensamento tardio, 

presente na parte inicial das IF. 

 

 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Sobre o Tractatus Logico-Philosophicus: 

• A distinção entre forma e estrutura (a tese do isomorfismo); 

• A proposição elementar como uma coordenada do espaço lógico; 

• Pensamento, sentido e relação projetiva; 

• A distinção entre proposição com sentido, tautologia, contradição e contrassenso. 

Sobre as Investigações Filosóficas: 

• A imagem agostiniana da linguagem (§§1–27); 

• O paradoxo da definição ostensiva e a crítica à teoria referencial do sentido (§§1–

64); 

• Semelhança de família e a crítica ao essencialismo (§§65–88). 
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IV – METODOLOGIA:  

O curso será realizado de modo remoto e dividido em atividades síncronas (que demandam a 

participação do aluno e professor no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual) e 

assíncronas (que não demandam a presença de aluno e professor no mesmo instante).  

As atividades síncronas serão aulas expositivas e discussões dos tópicos presentes no 

conteúdo programático (a serem realizadas por meio do Google Meet). As atividades 

assíncronas serão atividades de aproximadamente 2 horas semanais, que podem ser realizadas 

fora do horário da disciplina. As atividades assíncronas serão divididas em leituras guiadas, 

fichamentos e questões a serem respondidas.  

 

V – AVALIAÇÃO:  

As atividades assíncronas serão parte da avaliação. Também realizaremos um trabalho sobre 

o conteúdo programático do Tractatus Logico-Philosophicus (T1) e um sobre as 

Investigações Filosóficas (T2). A média das atividades assíncronas será 1/3 da média total e 

as avaliações T1 e T2 serão 2/3 (ou seja, a média final será média aritmética das atividades 

assíncronas + T1 + T2). As notas finais serão divulgadas na penúltima semana de aula. 

Plágios e cópias não serão tolerados e receberão nota zero.  

 

 

VI – BIBLIOGRAFIA: 

Básica: 

FREGE, G. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Edusp, 2009 

RUSSELL, B. Da denotação. São Paulo: Nova Cultural, 1992. 

TUGENDHAT, E. Propedêutica lógico-semântica. Petrópolis: Vozes. 1997.  

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Trad. Luiz Henrique  

Lopes dos Santos. São Paulo: EDUSP, 1993. 

______________________, Investigações filosóficas. tradução, José Carlos Bruni. São 

Paulo: Abril Cultural, 1999. 

Stern, D., As Investigações Filosóficas de Wittgenstein: uma introdução, Editora Annablume, 

São Paulo, 2013. 

 

 

Complementar: 

Da Silva, G. O Estatuto do Discurso Filosófico no Tractatus de Wittgenstein. Dissertação de 

mestrado, UFPR, 2006.   

WAISMANN, F., Wittgenstein and the Vienna Circle: conversations recorded by Friedrich 

Waismann, McGuinness (ed.), Basil Blackwell, Oxford, 1979. 

WITTGENSTEIN, L., “Some Remarks on Logical Form”, in Proceedings of the Aristotelian 

Society, Supplementary Volumes, vol. 9, Knowledge, Experience and Realism, 1929, pp. 

162–171. 

_____________, “Algumas observações sobre a forma lógica”, Tradução: Lima, E. C., 

Disponível em: URL = <http:// phi.pro.br/trad/wittgenstein.pdf>, Acesso em: 11-07-2011.  

 

 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia - Universidade Federal de Goiás - Caixa Postal 131, Campus Samambaia - 74001 970, Goiânia – GO, Brasil  

Fone/Fax: (62) 3521-1164 

 

 

 


