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IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE 

 

 ANO:  

Nome: William Steinle RA: 

Titulação:  

E (   )  M(X)  D(  ) 

Regime contratual : Celetista (X)   RPA (    )   

CURSO: Filosofia 

GRUPO DE PESQUISA: Filosofia Medieval 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO A SER DESENVOLVIDO 

 
1. Preencher Plano de Trabalho exclusivamente para projeto NOVO.  
2. O docente com projetos de pesquisa/extensão pode ter, no máximo, dois projetos em andamento em uma 

ou duas instituições. 
3. Caso o docente já possua um projeto em andamento e deseja apresentar um novo projeto, informar 

como 2º , no item "PROJETO", caso contrário informa 1º. 
4. Os projetos propostos tem como data de início: 1º de outubro do ano vigente e terão a duração de 

12 mêses.  
 

PROJETO Nº  1º Nº de Horas previstas a serem dedicadas à este Projeto : 8h sem. 
Título: Elementos de Filosofia e História da Lógica 

Área de Conhecimento CNPq : Filosofia 

Grupo de Pesquisa no UNIFAI: FILOSOFIA MEDIEVAL  
  
Líder do Grupo: Prof. Roque Frangiotti  
  
Professores associados: Prof. William Steinle 
                                        Prof. Luciano Rosset  
                                        Prof. Newton Pereira  
 
 
 
 

Linha de Pesquisa: Filosofia e Religião 

Previsão de término: Setembro 2009 

Local onde desenvolve SP/SP Instituição:  UNIFAI 

Outros Cursos, e/ou outros Centros envolvidos:  
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) 
 

PROJETO DE PESQUISA 

Apresentar projeto com no máximo 6 laudas, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados Esperados, Referências Bibliográficas e Cronograma para 01 ano (incluindo relatório ou 
artigo produzido).      
 

 
IMPORTANTE: 
1. Manter seu currículo atualizado na Plataforma Lattes pois será consultado quando necessário. 

Não anexá-lo à este projeto. 
2. Entregar o formulário preenchido e a proposta de projeto de pesquisa até o 15 º dia útil do mês 

de agosto do ano corrente à Coordenação. 
 

Data:    25/08/2008           Assinatura do docente: 
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1. Ementa:  
 
Estudar algumas questões de filosofia da lógica através de um ponto de vista histórico, dando ênfase 
ao período medieval e contemporâneo. Serão abordados temas como: teorias da verdade; portadores 
de verdade; diferenças entre sentenças, proposições e enunciados; sintaxe, semântica e pragmática das 
linguagens; forma e conteúdo; etc. 
 
 
2. Objetivo: 
 

O objetivo da pesquisa é, primeiramente, fazer alguns apanhados de questões vinculadas à filosofia e 
história da lógica. Feito esse apanhado, tais questões serão analisadas a partir dos pontos de vista de 
diversos filósofos. O objetivo final será reunir essas análises e elaborar um artigo de divulgação. 
 
 
3. Justificativa: 
 
Questões filosóficas acerca da lógica são tão antigas quanto essa disciplina. Com o desenvolvimento 
da lógica matemática na segunda metade do século XIX, essas questões ganharam uma nova 
“roupagem”; porém, ainda eram questões relacionadas à única lógica então existente, a clássica. Com 
o surgimento das lógicas não-clássicas no início do século XX e de um posterior desenvolvimento da 
filosofia analítica, em especial da filosofia da linguagem, novas questões filosóficas surgiram. Por 
exemplo, seria a lógica clássica a “verdadeira lógica”?; lógicas não-clássicas derrogam o conceito de 
racionalidade? Entre outras. Como a lógica não é uma disciplina estática, tal como pensava Kant, as 
questões filosóficas endereçadas a ela são dinâmicas, no sentido de estarem sempre se renovando. 
Para uma adequada compreensão filosófica geral, na medida em que a lógica tem forte ligação com 
várias áreas da filosofia, torna-se indispensável ao filósofo um contato com essas questões.  
 
 
4. Desenvolvimento do tema. 

 
É bastante difundido que a lógica clássica surgiu nas obras de Aristóteles, particularmente naquela 
denominada Organon. A lógica aristotélica, ou silogismo, sempre trabalhou dentro de duas “esferas”: 
a formal e a material. A parte formal da lógica (não apenas da aristotélica) trata da disposição de 
certos termos em um argumento, e diz que ele (o argumento) é válido ou não de acordo com a 
maneira como esses termos estão dispostos. A parte material da lógica atribui um conteúdo a essa 
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forma; esse conteúdo, no caso do silogismo, é dado por uma linguagem natural (o português, por 
exemplo). Das relações entre a esfera formal e material da lógica surgem várias questões filosóficas, 
relacionadas à metafísica, à epistemologia e à filosofia da linguagem. Essas questões ganharam um 
impulso maior a partir do desenvolvimento de lógicas não-clássicas no século XX. É importante 
observar que lógica e filosofia da lógica são coisas diferentes, stricto sensu; é totalmente viável 
estudarmos vários sistemas lógicos sem sequer mencionarmos uma interpretação de seus símbolos, 
portanto, em um certo sentido, sem sermos conduzidos a questões filosóficas. Por outro lado, é 
praticamente impossível alguém estudar filosofia da lógica sem ter uma boa noção dessa disciplina. 
Disto podemos concluir que uma pesquisa nesta área (filosofia da lógica) só pode ser levada adiante 
por estudantes que tenham um conhecimento prévio (mesmo que não aprofundado) de lógica. 

Além disso, é difícil separar os estudos de filosofia da lógica da própria história da lógica. 
Portanto, trabalharemos em “duas vias” da lógica, uma histórica e outra filosófica. Daremos ênfase a 
dois períodos históricos em particular, o medieval e o contemporâneo. Do período medieval nos 
interessará em particular os aprimoramentos feitos por Boécio, Abelardo e Ockham ao silogismo 
aristotélico; do período contemporâneo, exploraremos questões filosóficas que surgiram 
principalmente após o surgimento dos sistemas não-clássicos. 
 
 
5. Métodos 

 
A pesquisa será pautada na análise de textos e de discussões posteriores a essas análises. O grupo fará 
um encontro quinzenal para discussões e possíveis esclarecimentos dos temas abordados. Relatórios 
parciais serão exigidos como método de acompanhamento dos estudos. Ao final da pesquisa, esses 
relatórios serão unidos para formar um relatório final, que pode dar origem a um artigo do grupo. 
 
6. Interação deste projeto com outros da mesma área de pesquisa. 
 
A parte da projeto que se dedica à filosofia e história da lógica medieval interage fortemente com essa 
área. A idéia é ressaltar a importância dos aprimoramentos que foram dados à lógica aristotélica por 
filósofos medievais como Boécio, Abelardo e Ockahm. 
 
 
7. Grupo de Pesquisadores 

 
    Pesquisador Responsável: Prof. William Steinle 
 
    Colaboradores: Prof. Roque Frangiotti 
 
    Alunos Associados: 
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8. Cronograma de Atividades de Pesquisa 
 
 

Atividades a serem desenvolvidas out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set 
Levantamento da Bibliografia Complem. X X           
Leitura e Documentação X X X X X X X X X X X X 
Construção Lógica do Trabalho X X           
Encontros do Grupo X X X X X X X X X X X X 
Redação do Texto        X X X X X 
Entrega do Relatório de Pesquisa            X 
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PARECER DO CONSELHO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO  

Avaliação Geral do Projeto: 
Considerar principalmente: a contribuição científica para a área e se a proposta é adequada ao 

Projeto do Curso; se o cronograma está adequado. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Avaliação :   (        ) APROVADO              (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Coordenador do Conselho 
 do Núcleo de Pesquisa e Extensão: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

Nome do Coordenador da Linha de Pesquisa: 

Data:_____ /_____ /_____. Assinatura: 

IMPORTANTE: Enviar todo o processo do docente à 
Pró-Reitoria Acadêmica 
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PARECER DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários está de acordo com os pareceres dos: 
Conselho do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Coordenador da Linha de Pesquisa? 

(     ) SIM                 (     ) NÃO 
Comentários: ________________________________________________________________________ 

                        ________________________________________________________________________ 

 
Comentários adicionais que justifiquem o parecer da Pró-Reitoria:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 
Avaliação :   (        ) APROVADO           (        ) NÃO APROVADO 

Nome do Pró-Reitor Acadêmico: 

Data: _____/_____/_____. Assinatura: 

 
 


