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Título: o externalismo semântico de Hilary Putnam 
 
Neste seminário, analisaremos os argumentos fundamentais do externalismo semântico 
através da leitura do texto central do seu principal representante: “The meaning of 
meaning” de Hilary Putnam. A leitura do texto permitirá, não apenas colocar o aluno em 
contato com essa vertente contemporânea do pensamento sobre a relação entre a 
linguagem e o mundo, mas também situá-lo frente ao contexto teórico no qual ela está 
inserida a partir de seus debates com Rudolph Carnap, W. V. O. Quine e Donald 
Davidson. 
 

Programa:  

Os dois primeiros encontros consistirão em aulas expositivas do professor e os demais 
em seminários ministrados pelos alunos. A exposição dos pontos do curso seguirá a 
estrutura e ordenação interna do artigo de Putnam. Cada seminário dos alunos tratará 
de um dos seguintes pontos: 

a) Significação e extensão 
b) Estado psicológico e solipsismo mental 
c) Indexicalidade e rigidez 
d) Realismo e referência 
e) Estereótipos e comunicação 
f) Quine e os dois dogmas do empirismo 
g) Tradução radical 
h) A teoria semântica de Davidson 
i) A teoria semântica de Carnap 
j) Marcadores semânticos 
k) A noção externalista de significação 

Duração: 11 encontros semanais de 90 minutos a partir de 10 de abril (término em 26 
de junho).  

Horário: Terças-feiras, das 10h00 às 11h30.  

Local: Departamento de Filosofia da USP – sala 106 A 

Leituras: para cada seminário, poderão ser sugeridas leituras complementares de apoio. 
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