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FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Teoria do Conhecimento ! Código: HF1205 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).  

CH Total: 60 

CH semanal:06 
Padrão (PD):  

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA  

 
Estudo de tema ou temas específicos e pontuais da Teoria do Conhecimento. (Do surgimento 
da Epistemologia às suas consequências contemporâneas). 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A atual situação sócio-política demanda pelo tipo de reflexão desenvolvido nessa disciplina. 
Abertura de turma em período especial com base na Resolução nº 65/20-CEPE. 

 
PROGRAMA  

 
Ética da Crença 

 
A disciplina visa discutir criticamente a relação entre normas e a formação, manutenção e 
revisão de crenças. Essa discussão se dá na intersecção entre epistemologia, ética, filosofia da 
mente, psicologia e filosofia da religião. As questões centrais a serem discutidas são: Quais são 
os objetivos da formação de crenças? Há normas que governam a formação de crenças? Quais 
são essas normas? Qual a natureza dessas normas, puramente epistêmicas, prudenciais, 
morais? Qual a estrutura dessas normas, condicional, categórica? Qual é a relação entre essas 
normas e a racionalidade? O locus classicus da discussão contemporânea sobre essas 
questões é o debate entre William K. Clifford e William James (ver bibliografia). As investigações 
da ética da crença têm uma importância muito grande nos dias atuais por causa do advento das 
fake news. Parte do sucesso das fake news se deve a falha dos seus consumidores em cumprir 
com suas obrigações epistêmicas, que também são obrigações morais. 
 
Conteúdos 
 
1. Introdução 

a. O que é filosofia? 
b. Condições necessárias e suficientes 
c. Conceitos e crenças fundamentais 
d. Paradoxos 

2. Normas da crença 
a. Normas epistêmicas, prudenciais e morais 
b. Normas hipotéticas e categóricas 
c. Normas e conhecimento reflexivo 
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3. Crença 
a. A natureza da crença 
b. O objetivo da crença 
c. Crença e vontade 

4. Evidencialismo 
a. Evidencialismo epistêmico 
b. Evidencialismo prudencial 
c. Evidencialismo moral 

5. Não-evidencialismo 
a. Não-evidencialismo prático 
b. Não-evidencialismo conservador 
c. Não-evidencialismo fideísta 

6. Crença e aceitação 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
A disciplina visa discutir criticamente a relação entre normas e a formação, manutenção e 
revisão de crenças. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Responder às seguintes perguntas: 
Quais são os objetivos da formação de crenças?  
Há normas que governam a formação de crenças?  
Quais são essas normas?  
Qual a natureza dessas normas, puramente epistêmicas, prudenciais, morais?  
Qual a estrutura dessas normas, condicional, categórica?  
Qual é a relação entre essas normas e a racionalidade? 
 
No final da disciplina, espera-se que o estudante atinja os seguintes objetivos específicos: 
 
(1) Saiba expor, com clareza, os problemas filosóficos abordados na disciplina. 
(2) Saiba expor, com clareza, as teorias usadas para tentar solucionar os problemas 
mencionados em (1). 
(3) Saiba explicar, com clareza, como os autores das teorias mencionadas em (2) pensam que 
tais teorias solucionem os problemas mencionados em (1). 
(4) Seja capaz de fazer perguntas relevantes e saiba opinar argumentativamente sobre os 
assuntos tratados na disciplina. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será realizada por meio de aulas síncronas e assíncronas. As aulas serão 
basicamente expositivas, mas com perguntas dirigidas aos alunos que estimulem seu 
engajamento na reflexão filosófica. 
 
Aulas síncronas (40h/a): videoconferências pela plataforma Microsoft Teams 
Dias/horários:  
Manhã: toda quinta-feira das 09h00 às 11h00 e todo sábado das 09h00 às 11h00. 
Noite: toda quinta-feira das 19h00 às 21h00 e todo sábado das 14h00 às 16h00. 
 
Cronograma das aulas síncronas: 
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1. 05/11/2020 – O que é filosofia? 
2. 07/12/2020 – O que é filosofia?  
3. 12/11/2020 – O que é filosofia? 
4. 14/11/2020 – Normas da Crença 
5. 19/11/2020 – Normas da Crença 
6. 21/11/2020 – Normas da Crença 
7. 26/11/2020 – Crença  
8. 28/11/2020 – Crença 
9. 03/12/2020 – Crença 
10. 05/11/2020 – Revisão 
11. 10/12/2020 – Evidencialismo 
12. 12/11/2020 – Evidencialismo 
13. 17/12/2020 – Evidencialismo 
14. 19/11/2020 – Apresentação de ante-projeto de trabalho 
Recesso de 21/11/2020 a 16/01/2020 
15. 21/01/2021 – Não-Evidencialismo 
16. 23/01/2021 – Não-Evidencialismo 
17. 28/01/2021 – Não-Evidencialismo 
18. 30/01/2021 – Crença e aceitação 
19. 04/02/2021 – Crença e aceitação 
20. 06/06/2021 – Revisão 
 
Aula assíncronas (20h/a) 
 
Serão realizadas por meio da plataforma SIGA, Microsoft Teams e o email do docente. 
Os alunos deverão enviar ao menos uma pergunta por semana sobre o conteúdo da 
disciplina. 
 
a. A comunicação se dará por meio da plataforma Microsoft Teams, do email da 
plataforma SIGA e através do email do docente. 
 
b. Todo material didático será disponibilizado pelo docente através da plataforma SIGA. 
 
c. Todos os alunos terão de ter ao menos um dispositivo eletrônico (pc, tablete ou 
celular) com acesso à internet no tempo previsto para as atividades. 
 
d. A previsão de ambientação o novo formato das aulas: duas semanas. 
 
e. Conforme artigo 12 §1º, fica estabelecido o controle de frequência será feito somente 
por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 
realizados pelas/pelos estudantes. 
 
f. A disciplina oferta 30 vagas para cada turma. 
 
g. Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: (art. 13, §1º da 
Resolução CEPE 65/2020): 6h/a (60 horas/10 semanas letivas) 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação terá duas partes: (1) a apresentação oral de um ante-projeto do trabalho a 
ser realizado até o final do semestre, consistindo de um texto de no máximo uma 
página; (2) a redação de um trabalho sobre um dos tópicos abordados em aula. 
 
Entrega do trabalho: 15/02/2021 
 
Exame: 25/02/2021 

 
Critérios de avaliação: 

(1) Clareza nas formulações, esclarecimento conceitual. 

(2) Competência lógico-gramatical. 

(3) Capacidade explanatória e argumentativa. 

(4) Concisão e completude. 

(5) Uso competente da bibliografia (cópias de textos sem as devidas referências será 

considerado plágio e o trabalho terá nota zero; os estudantes devem se informar dos modos 

padrões de citação e referência). 
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https://www.academia.edu/29398157/Toda_cren%C3%A7a_injustificada_%C3%A9_irra
cional 
Moser, Paul K.; Mulder, Dwayne H & Trout J.D.  (2009) A Teoria do Conhecimento: Uma 
introdução crítica. São Paulo: Martins Fontes. 
Moreira, Eros (2020) “A Ética da Crença”, 
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Professor da Disciplina: Alexandre Noronha Machado 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): alnor.machado@gmail.com 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


