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OBJETIVOS

Apresentar os principais argumentos, resultados e inovações teóricas de Kripke em O
nomear e a necessidade.

EMENTA

Estudo de autores que imprimiram tendências específicas ao debate filosófico da
atualidade.

PROGRAMA

As palestras de Kripke publicadas pela primeira vez em 1972 em coletânea e, em 1980,
como livro sob o título: O nomear e a necessidade (Naming and Necessity) se tornaram um
marco não apenas em filosofia contemporânea da linguagem, mas ainda para qualquer
teoria contemporânea fazendo uso das noções epistêmicas de a priori e a posteriori e das
noções metafísicas modais de necessidade e possibilidade (ou contingência). Ainda
constituem o pano de fundo das discussões em andamento nas ciências e em metafísica em
torno do essencialismo e até contribuíram a defender, em filosofia da mente, a
plausibilidade do argumento cartesiano contra a teoria materialista da identidade dos tipos.
O objetivo do curso é apresentar e analisar:







AVALIAÇÃO

Os argumentos de Kripke contra as diferentes versões do descritivismo
A tese da rigidez dos nomes próprios
A alternativa causal esboçada no que tange à referência dos nomes próprios
A distinção entre as noções metafísicas de necessidade e de contingência e
epistêmicas de a priori e a posteriori
Os pressupostos do essencialismo (a respeito dos indivíduos, dos artefatos e das
substâncias)
O argumento modal contra o materialismo (teoria da identidade dos tipos)
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