


LINGUAGEM E A FILOSOFIA ANALÍTICA



• Filosofia da linguagem é o ramo da filosofia preocupado com quatro
questões fundamentais, e as questões derivadas delas:

1.A natureza do significado

2.Uso da linguagem

3.Compreensão da linguagem

4.Relação da linguagem com a realidade

LÓGICA DA LINGUAGEM: Estudar e encontrar

As ambiguidades do modo de expressão do

Conhecimento



PSICOLOGISMO

1.tendência para tentar fazer com que 

prevaleça o ponto de vista da psicologia 

sobre o de outra ciência qualquer, numa 

questão comum.

2.termo ou conceito da psicologia, esp. 

quando é us. num contexto não técnico.



• SEMÂNTICA: é o estudo do significado

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntica


• O QUEBRA-CABEÇA DE FREGE

• SEMÂNTICA: é o estudo do significado

• EPISTEMOLOGIA: teoria do conhecimento

• IDENTIDADE: é o conjunto de características próprias e exclusivas com os 
quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos 
inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, 
quer ante seus semelhantes

• DESIGNADORES: adjetivo, substantivo masculino Que, ou o que designa. 
Etimologia (origem da palavra designador). Designar + dor.

• MILLIANISMO : sobre os nomes próprios é defender que os nomes 
têm denotação mas não têm conotação, o que significa que nomes 
têm referência e seu significado esgota-se na referência.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Designador&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Millianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_pr%C3%B3prio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Denota%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conota%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado


• O QUEBRA-CABEÇA DE FREGE

• Em "Sobre o Sentido e a Referência" (1892) Frege apresenta um paradoxo 
envolvendo semântica e epistemologia, e também uma solução para este. O paradoxo 
envolve sinônimos e a possibilidade de uma pessoa desconhecer a relação de sinonímia.

• Vejamos um exemplo. Os nomes "Cícero" e "Túlio" designam exatamente a mesma 
pessoa, o filósofo e orador romano autor de De Finibus. Todavia, as frases "Cícero é 
Cícero" e "Cícero é Túlio" não tem o mesmo valor cognitivo. "Cícero é Cícero" é uma frase 
desinteressante que simplesmente expressa a identidade de uma coisa consigo mesma 
(lei de Leibniz). "Cícero é Túlio", por outro lado, tem valor informativo. Uma pessoa que 
descobre que "Cícero" e "Túlio" designam a mesma coisa não está meramente 
descobrindo a relação de identidade que uma coisa tem consigo mesma, pois isso ela já 
sabia, ao menos implicitamente.

• Mas, como podem as duas frases serem diferentes do ponto de vista informativo, visto 
que os nomes envolvidos designam a mesma coisa?

• A solução proposta por Frege para o problema consiste em articular 
o significado dos designadores em dois elementos, o sentido (Sinn) e 
a referência (Bedeutung). (Essa posição de Frege foi um dos alvos de Saul Kripke em 
*Naming and Necessity*.)

• Os nomes "Cícero" e "Túlio" têm a mesma referência, o filósofo romano. Mas não têm o 
mesmo sentido, ou valor cognitivo. É por isso que quem diz "Cícero é Túlio" não está 
dizendo algo trivial.

• O assim chamado quebra-cabeça de Frege representa um dos desafios ao millianismo a 
respeito dos nomes: a posição segundo a qual a contribuição de um nome para o 
conteúdo das frases em que ocorrem é seu referente.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinon%C3%ADmia
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Finibus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Leibniz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Designador&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saul_Kripke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Millianismo


• "TEORIAS DA REFERÊNCIA“: Investiga-se o caso em que sentenças sem
significado possam ser verdadeiras ou falsas, ou se sentenças podem
expressar verdade sobre coisas inexistentes, como as sentenças se relacionam
com personagens fictícios e erros de referências. Para trabalhar estas
questões, Frege dividiu o conteúdo das expressões em dois componentes, o
sentido e o significado.

• O SENTIDO DE UMA EXPRESSÃO: é o pensamento que ela expressa, este
será responsável por estabelecer a referência, aquilo no mundo ao qual tal
expressão se refere, um objeto por exemplo. Os sentidos seriam, portanto,
modos de apresentação dos objetos do mundo e o valor de verdade de uma
expressão estaria associado a quão bem a sentença apresenta os objetos aos
quais pretende se referir. Esta posição foi desenvolvida por Bertrand Russell,
que embora tenha oferecido uma teoria diferente, é normalmente referido
em conjunto com Frege.



(UFBA 2013) - Se uma das tarefas da filosofia é derrubar a dominação da palavra
sobre o espírito humano, ao desnudar os equívocos que, através do uso da
linguagem com frequência e quase que inevitavelmente surgem com respeito às
relações entre os conceitos, o liberar o pensamento daquilo que apenas por meio
das expressões da linguagem ordinária, constituídas como são, sobrecarregam-na,
então, minha ideografia, desenvolvida adiante, para esses propósitos, pode tornar-
se um instrumento útil para o filósofo. Certamente, ela não conseguiria reproduzir
ideias numa forma pura, e isso provavelmente não pode deixar de ser assim, pois
as ideias são representadas por meios concretos, mas, por um lado, podemos
restringir as discrepâncias àquelas que são inevitáveis e inofensivas e, por outro, o
fato de elas serem de um tipo completamente diferente daquelas peculiares à
linguagem ordinária já dá proteção contra a influência específica que os meios
particulares de expressão possam exercer. (FREGE. In: REZENDE, 2005, p. 245).

Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de 
Frege, pode-se afirmar:

Uma característica central da Filosofia Analítica, nesse texto, é a defesa do 
psicologismo, segundo o qual os signos se referem às coisas através dos 
conceitos.

a) CERTO

b) ERRADO
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Frege foi um importante estudioso com 
grandes contribuições para a filosofia e 
a lógica, visto que trabalhou termos 
relevantes nessas áreas. É correto 
afirmar que Frege deixou um trabalho 
voltado para:
a) A hermenêutica social.
b) Ciência da religião
c) Ciência política.
d) O sentido e a referência dos nomes 
próprios e das sentenças declarativas.
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Se há um ponto de consenso entre os filósofos e historiadores da
lógica, este é a posição eminente que goza Gottlob Frege (1848-
1925). Frege é tido como um dos maiores lógicos da modernidade e,
indubitavelmente, aquele que mais colaborou para o avanço no
campo da lógica matemática.
Sobre suas contribuições, é incorreto afirmar:
a. ( ) Em seu pequeno livro Begriffsschrift aparece pela primeira vez
o desenvolvimento axiomático inteiramente formalizado do cálculo
sentencial, consistente e completo.
b. ( ) Uma das várias contribuições importantes de Frege abrange
também a quantificação de predicados ou de variáveis de classe.
c. ( ) Sua descoberta notável consistiu em mostrar que a aritmética,
e com ela boa parte da matemática, podiam ser sistematizadas a
partir da lógica.
d. ( ) Frege, ao introduzir quantificadores, axiomas e regras em seu
sistema formal, acaba por obter um sistema de cálculo de
predicados de primeira ordem, que é completo.
e. ( ) O trabalho de Frege foi muito bem recebido pelos matemáticos
da época, que costumavam cometer muitos erros em suas
demonstrações e por isso encontraram na sistematização do
raciocino matemático um grande auxílio.



Se há um ponto de consenso entre os filósofos e historiadores da
lógica, este é a posição eminente que goza Gottlob Frege (1848-
1925). Frege é tido como um dos maiores lógicos da modernidade e,
indubitavelmente, aquele que mais colaborou para o avanço no
campo da lógica matemática.
Sobre suas contribuições, é incorreto afirmar:
a. ( ) Em seu pequeno livro Begriffsschrift aparece pela primeira vez
o desenvolvimento axiomático inteiramente formalizado do cálculo
sentencial, consistente e completo.
b. ( ) Uma das várias contribuições importantes de Frege abrange
também a quantificação de predicados ou de variáveis de classe.
c. ( ) Sua descoberta notável consistiu em mostrar que a aritmética,
e com ela boa parte da matemática, podiam ser sistematizadas a
partir da lógica.
d. ( ) Frege, ao introduzir quantificadores, axiomas e regras em seu
sistema formal, acaba por obter um sistema de cálculo de
predicados de primeira ordem, que é completo.
e. ( ) O trabalho de Frege foi muito bem recebido pelos
matemáticos da época, que costumavam cometer muitos erros
em suas demonstrações e por isso encontraram na
sistematização do raciocino matemático um grande auxílio.



(UFGD 2012) - [...] Se concordamos em considerar a proposição como um nome, é evidente que todo
nome que designa um objeto pode se tornar objeto de um novo nome que designa seu sentido: n1
sendo dado remete a n2 que designa o sentido de n1, n2 a n3 etc. para cada um de seus nomes, a
linguagem deve conter um nome para o sentido deste nome. Esta proliferação infinita
das entidades verbais é conhecida como paradoxo de Frege. Mas é também o paradoxo de Lewis
Carroll. Ele aparece rigorosamente do outro lado do espelho, no encontro de Alice com o cavaleiro.
O cavaleiro anuncia o título da canção que vai cantar ''O nome da canção é Olhos esbugalhados'' –
''Oh, é o nome da canção?'', diz Alice – ''Não, você não compreendeu, diz o cavaleiro. É como o nome
é chamado. O Verdadeiro nome é: O Velho, o velho homem'' – ''Então eu deveria ter dito: é assim
que a canção é chamada?'' corrigiu Alice, - ''Não, não deveria: trata-se de coisa bem diferente. A
canção é chamada Vias e meios. Mas isto é somente como ela é chamada, compreendeu?'' – ''Mas
então, o que é que ela é?'' – ''Já chego aí, diz o cavaleiro, a canção é na realidade Sentado sobre uma
barreira''.
(DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. Editora Perspectiva: São Paulo, 1974. P. 32).
Levando em consideração a leitura do texto acima, selecione a alternativa correta.

a)―Paradoxo de Frege‖ e ―Paradoxo de Lewis Carroll‖ são nomes distintos que se referem a 
dois fenômenos complementares da linguagem.
b)―Paradoxo de Frege‖ e ―Paradoxo de Lewis Carroll‖ são o mesmo nome para o mesmo 

fenômeno linguístico.
c)―Paradoxo de Lewis Carroll‖ é nome que se dá ao ―Paradoxo de Frege‖ na literatura 

infantil.
d)―Paradoxo de Frege‖ é o nome que se dá ao ―Paradoxo de Lewis Carroll‖ na linguística e na 

filosofia da linguagem.
e)―Paradoxo de Frege‖ e ―Paradoxo de Lewis Carroll‖ são dois nomes distintos para um 

mesmo tipo de fenômeno linguístico.
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IDEALISMO X REALISMO

IDEALISMO SUBJETIVO: é a realidade

IDEALISMO OBJETIVO: a realidade esta ligada a natureza

REALISMO DE GEORGE EDWAR MOORE

“Nosso juízos não se referem às nossas ideias, mas a

conceitos independentes da nossamente”

“Não cabe questionar a existência do mundo como os

Idealistas fazem, mas interpretar os meios linguísticos

por meio dos quais eles o fazem”



(VUNESP 2018) - Ai, Gramática. Ai, vida. O que a gente deve aos professores! Este pouco de gramática que eu sei, por

exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. E vocês querem coisa mais importante do
que gramática? La grammaire qui sait régenter jusqu’aux rois – dizia Molière: a gramática que sabe reger até os reis, e
Montaigne: La plus part des ocasions des troubles du monde sont grammairiens – a maior parte de confusão no mundo vem da
gramática. Há quem discorde. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George Moore: escreveu excelente inglês, até que descobriu a
gramática. (A propósito, de onde é que eu tirei tantas citações? Simples: tenho em minha biblioteca três livros contendo
exclusivamente citações. Para enfeitar uma crônica, não tem coisa melhor. Pena que os livros são em inglês. Aliás, inglês eu
não aprendi na escola. Foi lendo as revistas MAD e outras que vocês podem imaginar). Discordâncias à parte, gramática é um
negócio importante e gramática se ensina na escola – mas quem, professoras, nos ensina a viver? Porque, como dizia o Irmão
Lourenço, no schola sed vita – é preciso aprender não para a escola, mas para a vida.Ora, dirão os professores, vida é
gramática. De acordo. Vou até mais longe: vida é pontuação. A vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos.
Podemos acompanhar a vida de uma criatura, do nascimento ao túmulo, marcando as diferentes etapas por sinais de
pontuação. Infância: a permanente exclamação:Nasceu! É um menino! Que grande! E como chora! Claro, quem não chora
não mama! Me dá! É meu! Ovo! Uva! Ivo viu o ovo! Ivo viu a uva! O ovo viu a uva! Olha como o vovô está quietinho,
mamãe!Ele não se mexe, mamãe! Ele nem fala, mamãe! Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste! Criança – não verás
nenhum país como este! Dá agora! Dá agora, se tu és homem! Dá agora, quero ver! (Moacyr Scliar. Minha mãe não dorme

enquanto eu não chegar, 1996. Adaptado) O que Oscar Wilde afirma acerca de George
Moore – escreveu excelente inglês, até que descobriu a gramática –
significa que
A George Moore passou a escrever em inglês popular somente depois que descobriu a riqueza da 
gramática.
B a descoberta da gramática por George Moore surpreendeu a todos, pelo padrão de excelência 
de sua obra.
C o fato de escrever com excelência em inglês não impediu George Moore de buscar linguagem 
mais contemporânea.
D a gramática agiu, na obra de George Moore, para acentuar sua tendência a uma escrita de alta 
qualidade técnica.
E o contato com a gramática ocasionou, na obra de George Moore, o comprometimento da 
qualidade de sua escrita.
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SER E EXISTIR

OBJETO IRREAIS EXISTEM! Unicórnio...etc..

O números existem? Não são abstrações?

ONTOLOGIA: Uma mesma proposição pode ser expressa por

Meio de diferentes frases. É uma ENTIDADE LÓGICA

Se uma proposição pode ser falsa, e outra verdadeira, logo

é verdadeira ou falsa sua existência,. Ou seja, quando nego

ou afirmo estou tratando de uma situação/objeto real. Caso

contrário não estaria tratando do problema.

SER: “Acabo de ser um unicórnio”= Possui ser, fui capaz de proferi-la.

EXISTIR: Não existe o unicórnio




