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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Curso introdutório de tema ou temas gerais da filosofia, insistindo preferencialmente em 

percursos histórico-conceituais que abordem mais de um autor e que problematizem 

algum aspecto da filosofia contemporânea, relacionado com a questão da possibilidade 

da reflexão metafísica. 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

1. O que é filosofia? 

1.1 Condições necessárias e suficientes 

1.2 Filosofia e história da filosofia 

1.3 Problemas filosóficos 

1.4 Áreas da filosofia 

2. Determinismo vs. responsabilidade moral 

2.1 Determinismos 

2.2 Liberdade 

2.3 Responsabilidade moral 

2.4 Lógica não-bivalente 

2.5 Sentimentos morais 

3. Ceticismo 



3.1 Definição tradicional de conhecimento (proposicional) 

3.2 Ceticismo antigo e moderno 

3.3 Argumentos céticos e fechamento epistêmico 

3.4 Conhecimento e certeza 

4. O paradoxo da Pedra 

4.1 Onipotência 

4.2 O paradoxo 

4.3 Possibilidade e poder 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

As aulas serão basicamente expositivas, pontuadas com leituras de textos selecionados e 

perguntas escolhidas dirigidas aos alunos que visam estimular seu engajamento no 

tratamento de problemas filosóficos e sua iniciativa para esclarecer pontos não 

suficientemente compreendidos. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

A avaliação consistirá de duas provas escritas, uma no meio do semestre e outra no 

final. A participação em aula é essencial para que a avaliação escrita possa ser 

ponderada. A primeira avaliação será sem consulta. A segunda avaliação será com 

consulta apenas aos textos obrigatórios para a disciplina. A aula imediatamente anterior 

a cada prova será dedicada a uma revisão, que será feita exclusivamente a partir de 

perguntas dos alunos. Isso significa que se não houver perguntas, não haverá revisão. 

Discussões sobre a avaliação serão feitas individualmente, mediante solicitação dos 

alunos. 
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