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Ementa 

A disciplina pretende abordar as principais questões da área, tais como: as relações entre 

sujeito e objeto; conhecimento, crenças e opinião; a concepção tripartite de conhecimento 

e os problemas dela decorrentes; o ceticismo; o fundacionismo; o racionalismo 

continental; o empirismo britânico; o apriorismo na crítica kantiana; o pragmatismo na 

epistemologia; epistemologia naturalizada; lógica, linguagem e conhecimento; 

epistemologia formal; epistemologia das ciências humanas. 

Objetivo 

A disciplina visa à análise e discussão de alguns temas e problemas presentes na 

Epistemologia. Após a compreensão da natureza dessa área da Filosofia, a disciplina 

concentrar-se-á na leitura e discussão do livro A significação do ceticismo filosófico, de 

Barry Stroud, que permitirá o exame alguns problemas filosóficos vinculados à natureza 

de nosso conhecimento do mundo exterior. 

Cronograma 

Data Conteúdo 

Aula 1 – 06/06/2022 Apresentação da disciplina: conteúdos, dinâmica das aulas, 

textos a serem utilizados, formas e critérios de avaliação. 

 

Aula 2 – 13/06/2022 Análise e discussão do primeiro capítulo do livro A teoria do 

conhecimento, intitulado “A epistemologia: um primeiro 

exame”. 

 

Aula 3 – 20/06/2022 Análise e discussão do segundo capítulo do livro A teoria do 

conhecimento, intitulado “A explicação do conhecimento”. 
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Aula 4 – 27/06/2022 Análise e discussão do terceiro capítulo do livro A teoria do 

conhecimento, intitulado “A crença”. 

Análise e discussão do segundo capítulo do livro Introdução à 

epistemologia, intitulado “Crença verdadeira e justificada”. 

 

Aula 5 – 04/07/2022 Análise e discussão do primeiro capítulo do livro A significação 

do ceticismo filosófico, intitulado “O problema do mundo 

exterior”. 

 

Aula 6 – 11/07/2022 Análise e discussão do segundo capítulo do livro A significação 

do ceticismo filosófico, intitulado “Ceticismo filosófico e vida 

cotidiana”. 

 

Aula 7 – 18/07/2022 Análise e discussão do terceiro capítulo do livro A significação 

do ceticismo filosófico, intitulado “G.E. Moore e o ceticismo: 

‘interno’ e ‘externo’”. 

 

Aula 8 – 25/07/2022 Análise e discussão do quarto capítulo do livro A significação do 

ceticismo filosófico, intitulado “Interno e externo: ‘empírico’ e 

‘transcendental’”. 

 

Aula 9 – 01/08/2022 Análise e discussão do quinto capítulo do livro A significação do 

ceticismo filosófico, intitulado “Interno e externo: significativo e 

sem significado”. 

 

Aula 10 – 08/08/2022 Análise e discussão do sexto capítulo do livro A significação do 

ceticismo filosófico, intitulado “Epistemologia naturalizada”. 

 

Aula 11 – 15/08/2022 Análise e discussão do sétimo capítulo do livro A significação do 

ceticismo filosófico, intitulado “Coda: a busca de um 

diagnóstico”. 

 

Aula 12 – 22/08/2022 Encerramento da disciplina: avaliação geral e divulgação dos 

conceitos. 

 

 

Metodologia 

As aulas serão conduzidas por meio da análise e discussão dos textos propostos, com a 

participação de todos os alunos e alunas. Com esse formato, a disciplina será dialógica e 

requer tanto a leitura prévia dos textos quanto a participação nas discussões e demais 

atividades propostas pelo docente. As aulas serão divididas em dois momentos. O 
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primeiro será dedicado ao exame dos textos propostos. O segundo será dedicado à leitura 

e discussão de pequenos textos, que deverão ser previamente redigidos, de acordo com o 

cronograma das aulas e segundo os temas ou problemas presentes nos textos discutidos 

no primeiro momento da aula. 

O atendimento semanal para eventuais dúvidas será realizado às segundas-feiras, das 

18h00 às 19h30, na sala 207 - Bloco Delta - São Bernardo do Campo. 

 

Critérios de avaliação 

Tendo em vista o formato da disciplina, conforme indicado na metodologia, os pós-

graduandos e as pós-graduandas serão avaliados segundo seu envolvimento com as 

discussões e as atividades semanais. 
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