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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia 

 

Centro de Estudos de Pragmatismo 

GRUPO DE PESQUISA PRAGMATISMO, LÓGICA E SEMIÓTICA 
 
 

Direção: Prof. Dr. Ivo A. Ibri 
 

 
Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Devido a pandemia, as reuniões, a exemplo do 
iniciado em março de 2020, começarão de forma remota. Caso retornem as presenciais, será discutido 
um novo calendário.  

Datas: uma segunda-feira por mês: 31 de agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro. 
 
 

Ementa para 2º semestre de 2020: 

 
Este grupo de pesquisas procura situar o novo papel trazido por Peirce à lógica que, com seu 

aspecto triádico, renova e evolui a lógica diádica que remonta a Aristóteles. Assim, com Peirce, pode-se 
superar a cisão anterior, existente em toda a filosofia, entre explicação e compreensão, dando-se um novo 
papel à hermenêutica e um final às infindáveis discussões sobre o ground do conhecimento. 

Neste semestre, trabalharemos dois textos de Peirce, a saber Algumas Consequências de Quatro 
Incapacidades, e Fundamentos de validade das leis da lógica: consequências ulteriores de quatro 
incapacidades, publicados no livro Semiótica, Editora Perspectiva. Estes textos dão continuidade ao 
trabalho do semestre anterior, no qual foram estudadas as bases da teoria da cognição de Peirce, 
desenvolvida entre os anos de 1867 e 1870.  

 

Bibliografia: 

PEIRCE, Charles S. Semiótica. Editora Perspectiva, volume 46, coleção Estudos.  
PEIRCE, Charles S. The essential Peirce: selected philosophical writings. Edited by Nathan Houser and 
Christian Kloesel. Bloomington : Indiana University Press, c1992. V. 1.  
_____. The essential Peirce: selected philosophical writings. The Peirce Edition 
Project (Ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1998. V. 2.  
_____. The collected papers of Charles Sanders Peirce. Eletronic Edition. Disponível 
em: <http://www.4shared.com/document/oRnzQCug/The_Collected_Papers_of_ 
Charle.html>.  
 

Coordenadores: 

Prof. Dr. José Luiz Zanette (Doutor em filosofia pela PUC-SP, com tese sobre a ligação da Ética do Discurso 
com o Pragmatismo Clássico.) Contato: zanetteinho@gmail.com. 

 

Prof. Dr. Anderson Luís Nakano (Doutor em Filosofia pela UFSCar, com tese intitulada A  matemática das 
Philosophische Bemerkungen: Wittgenstein no contexto da Grundlagenkrise.) Contato: 
andersonnakano@gmail.com 

 

 

Contato do CEP-PUCSP e outras informações: 

E-mail: cep.puc@gmail.com 

Site: http://www.pucsp.br/pragmatismo/ 
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