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PLANO DE ENSINO 
 

EM ENTA: 
Análise das problemáticas recorrentes nos diversos sistemas ontológicos, com ênfase 
naquelas discussões que vinculam a determinação da essência dos entes à busca do 
fundamento teológico da determinação (ou objetividade) em geral. 
 
OBJETIVO E DESCRIÇÃO GERAL DO CURSO:  
Analisar e discutir a problemática em torno da relação pensamento-linguagem-mundo 
a partir da semiótica de matiz peirceano, mostrando a insuficiência do modelo 
cartesiano tradicional de compreensão e investigação da problemática mencionada, 
tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista histórico. A elaboração de 
um modelo de compreensão e investigação da problemática a partir da semiótica 
peirceana exige uma abordagem conceitual e histórica diferente, mais empiricamente 
adequada e antropologicamente relevante do que aquela resultante do modelo 
cartesiano tradicional. Neste sentido, o curso procurará mostrar que o Livro IV (Gama) 
da Metafísica de Aristóteles constitui um momento fundamental na história desta 
problemática, momento que só pode ser adequadamente analisado a partir do modelo 
semiótico que será proposto na primeira parte do curso. O modelo semiótico que será 
apresentado concebe a relação pensamento-linguagem-mundo através de um conceito 
amplo de significação que pode ser caracterizado como o pôr o mundo em obra em 
estruturas significantes, tornando tais estruturas mundo vivido e vivente na correlação 
entre percepção, memória e imaginação. Será mostrado que o texto aristotélico pode 
ser abordado a partir deste novo modelo por conta de sua ênfase no conceito de 
significação como fio condutor da fundação da metafísica como ontologia. Em paralelo 
com o projeto aristotélico de uma investigação do ser enquanto ser, o curso procurará 
indicar que o modelo semiótico-peirceano elaborado para abordar conceitual e 
historicamente a relação pensamento-linguagem-mundo pode ser considerado como 
um modo de investigação desta problemática que transcende as abordagens parciais 
provenientes da filosofia e das ciências contemporâneas. Assim, será indicada a 
necessidade de elaboração de uma metafísica geral na análise das condições de sentido 
que regem as modalidades de relação pensamento-linguagem-mundo enquanto 
conjunto de tipos gerais de relações dos seres humanos consigo mesmos, com os 
demais seres humanos e com o mundo natural e histórico que habitam.  
 
AVALIAÇÃO: 
Um trabalho monográfico entregue no final do semestre. 
 
M ETODOLOGIA: 
Aulas expositivas e dialógicas sobre as temáticas propostas. 
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