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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 (02 aulas)
- a geometria euclidiana como modelo;
- a matematização da natureza;

II – O empirismo e os temas da filosofia contemporânea (08 aulas)
- fundacionalismo e coerentismo;
- dualismo, reducionismo e funcionalismo;
- a identidade do “eu”;
- realismo e anti-realismo.

III – Empirismo e racionalismo (06 aulas)
- o indutivismo de Francis Bacon
- a psicologia materialista sensualista de Hobbes
- o racionalismo cartesiano

IV – O Ensaio acerca o entendimento de Locke (14 aulas)
- 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 (10 aulas)



- 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 (20 aulas)
- 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 (12 aulas)
- 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.

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:

- conteúdo: a capacidade de leitura e interpretação dos textos com o foco sobre a compreensão dos 
principais problemas, conceitos e argumentos;

- trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento com a 
qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia, 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 empregados serão:

- duas provas escritas com questões dissertativas.

Prova 1, peso de 40%, acerca dos pensamentos de Descartes e Locke.

Prova 2, peso de 60%, acerca dos pensamentos de Berkeley e Hume;

ou

- dois seminários de apresentação e discussão de textos filosóficos.

Seminário 1, peso de 40%, apresentação e discussão de trechos do Ensaio acerca do entendimento de 
Locke.

Seminário 2, peso de 60%, apresentação e discussão de trechos do Tratado da natureza humana de 
Hume);

As apresentações devem seguir a seguinte estrutura: i - descrição correta da estrutura do texto do 
seminário; ii - apresentação do(s) problema(s); iii - identificação da(s) posição(ões) do autor; iv - exposição 
do(s) principal(is) argumento(s); v - identificação da(s) principal(is) idéia(s) ou conceito(s).

As discussões serão avaliadas conforme os seguintes critérios: i - roteiro com a estrutura da ii - 
apresentação, iii - clareza e segurança na exposição, iv - uso do tempo, v - pontualidade, vi – respostas aos
questionamentos

ou

Um trabalho individual escrito, na forma de artigo, a ser elaborado em duas partes:

Parte 1 - projeto do artigo, peso 40%, com no máximo 4 páginas e com a seguinte estrutura: i - 

apresentação do tema escolhido e relevância, ii - definição do problema , iii - hipótese para o problema e 



justificativa, iv – apresentação da bibliografia básica, v - proposta de estruturação e vi – referências;

Parte 2 – artigo finalizado, peso 60%, com no máximo 10 páginas e com a seguinte estrutura: i – capa com 

identificação; – ii resumo e palavras chave; iii - introdução, iv – apresentação do tema e do problema; v – 

possibilidades de tratamento do problema; vi – hipótese e defesa, vii – conclusão e v – referências 

bibliográficas.

Sobre a frequência às aulas

para a aprovação, independentemente das notas, o aluno matriculado no regime normal deverá ter no 
MÍNIMO 75% de presença nas aulas.
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