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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) 
 

 

 

A disciplina terá duas partes principais. Na primeira (1), se discutirá a natureza da 

filosofia, que será apresentada como a atividade de lidar sistematicamente com 

problemas filosóficos. Na segunda (2-4), serão apresentados alguns exemplos de 

problemas filosóficos e de propostas de solução para esses problemas. 

 

 

1.  O que é filosofia? 

            1.1 Condições necessárias e suficientes 

            1.2 Problemas filosóficos 

            1.3 Filosofia e história da filosofia 

            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 e a base da moralidade 

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.  Teorias da verdade 

            4.1 Correspondencismo 

            4.2 Pragmatismo 

            4.3 Coerentismo 

            4.4 Deflacionismo 

            4.5 Realismo x Anti-realismo 

Calendário 

02/03 – O que é filosofia? 

09/03 – O que é filosofia? 

16/03 – O que é filosofia? 

23/03 – Determinismo vs. responsabilidade moral 

30/03 – Determinismo vs. responsabilidade moral 

06/04 – Determinismo vs. responsabilidade moral 

13/04 – Determinismo vs. responsabilidade moral 

20/04 – Determinismo vs. responsabilidade moral – Revisão 

27/04 – Primeira avaliação 

04/05 – Ceticismo 



11/05 – Ceticismo 

18/05 – Ceticismo 

25/05 – Ceticismo 

01/06 – Teorias da verdade 

08/06 – Teorias da verdade 

15/06 – Teorias da verdade 

22/06 – Teorias da verdade – Revisão 

29/06 – Segunda avaliação 

13/07 – Exame final 

 

 

 

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. As avaliações serão sem consulta. 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. 

Comentários detalhados sobre a avaliação serão feitos individualmente, mediante 

solicitação dos alunos. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA MÍNIMA 
 

 

Nagel, Thomas (2001) Uma breve Introdução à Filosofia. São Paulo: Martins Fontes. 

Rachels, J. (2005) Problemas da Filosofia. Lisboa: Gradiva. 

Saunders, C. et al (2009) Como estudar Filosofia: Guia prático para estudantes. Porto 

Alegre: Artmed. 

Recursos da Internet 

 

 

- Grupo do Google: 

https://groups.google.com/forum/?hl=pt-BR#!forum/intro-filosofia-ufpr-2016 

- Blog Problemas Filosóficos: 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com (cf. Ensino/Material Didático) 

- Blog Guia do Filósofo Iniciante na Internet: 

http://filosofia-internet.blogspot.com.br/                        

- Site profissional: 

https://sites.google.com/site/alexandrenoronhamachado/ (cf. Ensino) 

- Revista: http://criticanarede.com/ 

Postagens do blog Problemas Filosóficos a serem usadas na disciplina (com os itens do 

programa a que se dirigem entre colchetes): 

- Uma breve introdução à filosofia [1] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2013/04/uma-breve-introducao-

filosofia.html 

- O que é filosofia? [1, 1.3] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/04/o-que-e-filosofia-parte-1.html 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/04/o-que-e-filosofia-parte-2.html 

- Definições e condições necessárias e suficientes [1.1] 



http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/03/definicoes-e-condicoes-

necessarias-e.html 

- Inferência válida [1] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/03/inferencia-valida.html 

- História da filosofia, exegese e filosofia [1.2] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2008/06/histria-da-filosofia-exegese-e.html 

- Caridade interpretativa [1.2] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2013/12/caridade-interpretativa.html 

- Determinismo [2, 2.1] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/06/determinismo.html 

- Liberdade e responsabilidade moral [2.2, 2.3] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/06/liberdade-e-responsabilidade-

moral.html 

- Lukasiewicz e o determinismo [2.4] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/07/lukasiewicz-e-o-

determinismo.html 

- Empatia e moralidade [2.5] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2015/09/empatia-e-moralidade.html 

- Ceticismo [3, 3.3] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/06/ceticismo.html 

- Definição tradicional de conhecimento [3.1] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2010/06/definicao-tradicional-de-

conhecimento.html 

- Ceticismo e crença, ou: sobre o pirronismo rústico [3.2] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2014/05/ceticismo-e-crenca-ou-sobre-

o.html 

- Teorias da verdade [4] 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com.br/2014/11/teorias-da-verdade.html 
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