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EMENTA

A abordagem tradicional do conhecimento. A teoria do conhecimento e sua origem na filosofia moderna.
Os empiristas britânicos. As críticas contemporâneas à abordagem tradicional do conhecimento.

OBJETIVOS

 Identificar as principais questões referentes à abordagem filosófica do conhecimento.
 Vincular o surgimento da teoria do conhecimento à filosofia do sujeito desenvolvida pelos

modernos.
 Compreender o tratamento oferecido pelos empiristas à questão do conhecimento.
 Discutir as críticas contemporâneas, pós-virada linguística, à abordagem moderna e tradicional do

conhecimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – A ciência de Copérnico e Galileu
- a geometria euclidiana como modelo;
- a matematização da natureza;

II – O empirismo e os temas da filosofia contemporânea
- fundacionalismo e coerentismo;
- dualismo, reducionismo e funcionalismo;
- a identidade do “eu”;
- realismo e anti-realismo.

III – Empirismo e racionalismo
- o indutivismo de Francis Bacon
- a psicologia materialista sensualista de Hobbes
- o racionalismo cartesiano



IV – O Ensaio acerca do entendimento de Locke
- crítica ao inatismo;
- percepção e volição;
- a teoria das ideias;
- qualidades primárias e secundárias;
- os limites do conhecimento;
- os papéis da intuição e da demonstração.

VII- A interpretação de Berkeley
- ceticismo e abstração;
- linguagem e denotação;
- percepção, imaterialismo e idealismo;
- a mente ativa;
- os sistemas de signos;
- noções e construções;
- noções de espaço e tempo.

VIII – A filosofia empirista de David Hume
- a distinção entre ideias e impressões;
- a teoria das associações das ideias e impressões;
- conhecimento, crença e hábito;
- o problema da causalidade e a certeza do conhecimento.

IX – A herança empirista e questões metafísicas
- a natureza da mente, a constituição do “eu” e a sua identidade;
- a ideia de necessidade e a ideia de causalidade;
- o problema da vontade livre e o determinismo;
- a questão dos universais.

METODOLOGIA DE ENSINO

Os principais métodos usados são: aulas expositivas, análise e discussão de trechos de filmes e
documentários, relatórios de leitura orientada, seminários e exercício de investigação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:
- conteúdo: a capacidade de leitura, interpretação compreensão e aplicação dos principais conceitos,
definições e teorias estudados;
- trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento com a
qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia e iniciativa e ética na
elaboração de trabalhos.
- participação e cooperação: contribuições individuais para o desenvolvimento dos objetivos das aulas,
contribuições para a problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo espaço
público da aula

Os instrumentos de avaliação são:
Atividade avaliativa 1: prova dissertativa acerca das bases da ciência moderna, racionalismo cartesiano e
indutivismo em Bacon e Hobbes (peso de 30% na nota final).
Atividade Avaliativa 2: resenha crítica de texto (indicado pelo professor) abordando algum dos temas de
epistemologia em Locke e Berkeley (peso de 20% na nota final);
Atividade avaliativa 3: prova dissertativa acerca do empirismo em Hume (peso de 30% na nota final).
Atividade avaliativa 4: resenha crítica de texto (indicado pelo professor) acerca de temas do empirismo
humiano (peso de 20% na nota final).

Avaliações substitutivas:
Os discentes que por ventura não atingirem a média em quaisquer das atividades avaliativas poderão



refazê-las na semana anterior ao fechamento das aulas do semestre.

Avaliação em segunda chamada:
Apenas nos casos previstos nas normas acadêmicas da UFSJ será oferecida a possibilidade da realização de
atividades avaliativas em segunda chamada.

Acesso a materiais e contato com o professor responsável:
O meio oficial de disponibilização de material, submissão de trabalhos e discussão de resultados é o Portal
Didático.
Os atendimentos individuais poderão ser agendados com o professor, observados os horários
disponibilizados na página eletrônica da Coordenadoria do Curso.
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