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1. Objetivo 

Este curso é um curso avançado de filosofia da linguagem e tem como objetivo principal 

a apresentação de uma parte fundamental da literatura filosófica contemporânea em 

torno da semântica e da pragmática dos demonstrativos, em particular dos 

demonstrativos complexos. Iniciaremos o curso a partir do trabalho seminal de David 

Kaplan sobre os demonstrativos em geral, passando então aos textos mais recentes sobre 

os demonstrativos complexos propriamente. Terminaremos o curso com a leitura dos 

capítulos 1 e 2 do livro `Complex Demonstratives’ de Jeffrey King. 

 

2. Metodologia 

Textos e capítulos originais dos autores relevantes, enviados periodicamente por e-mail. 

Aulas gravadas (assíncronas) disponibilizadas no SIGAA até o fim de cada semana, 

cobrindo o material relevante discutido nos textos. 

 

Obs. A aferição de presença se dará por meio da confirmação de recebimento dos textos 

enviados por e-mail. As confirmações devem ser enviadas por e-mail diretamente a mim e só 

podem ser enviadas dentro do intervalo de tempo relevante (intervalo este a ser especificado 

no calendário do curso e enfatizado nos próprios e-mails contendo os textos). O atraso ou o não 

envio das confirmações de recebimento acarretará ausência nas aulas teóricas relevantes. Os 

exames escritos também valerão presença em aulas teóricas (duas presenças cada). 
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3. Avaliação 

Dois exames escritos não cumulativos com consulta, disponibilizados por e-mail, a serem 

entregues em datas pré-determinadas. Os exames terão o mesmo peso e a menção final 

será calculada a partir das notas nos dois exames. 

Obs. Na primeira semana de aulas, um calendário detalhado do curso, contendo as datas dos 

exames escritos, será disponibilizado aos estudantes matriculados no curso. 
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