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1) IDENTIFICAÇÃO  

Componente 

Curricular 
Bases Filosóficas e Epistemológicas das Humanidades (IPF0085/ Turma 01 

6T1234) 

TIPO:   CCC: Conhecimentos ( x )      |      CCP: Práticas (  )      |      CCL: Laboratórios (  )      |      

CCR: Residência (  ) 

                CCE: Estágio (  )      |      CCA: Avaliação Autônoma de Aprendizagem ( x ) 

                CCX: Exame (Verificação de Aprendizagem (   ) 

Código   

Carga horária total 60h 

Período letivo 2017.2 

Coordenação Intercampi Guilherme Foscolo (CJA) 

Docente Gílson Brandão Júnior 

 

2) EMENTA 

Apresentação, análise e discussão dos principais conceitos e doutrinas que moldaram a tradição 

filosófica e epistemológica das ciências humanas, numa perspectiva de diálogo crítico em que se cruzam 

influências e rompimentos. 
 

3) OBJETIVO (S) 

1- Oferecer uma introdução à filosofia a partir de algumas questões célebres da teoria do 

conhecimento; 

2- Criar condições para que os estudantes consigam desenvolver reflexões críticas acerca do 

conhecimento e das formas de produção de conhecimento nas ciências, especialmente nas 

Ciências Humanas; 
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3- Apresentar as condições e os problemas epistemológicos que compõem a base conceitual das 

Ciências Humanas; 

4- Apresentar um panorama histórico das teorias do conhecimento por meio de textos filosóficos 

clássicos.  
 

4) METODOLOGIA/TECNOLOGIAS 

Aula expositiva.  

Leituras dirigidas em sala. 

Rodas de conversa. 

Apresentação de vídeos e discussão.  

Leituras extra-classe. 

Realização de debates em sala.  

Escrita de resenha. 

 

5) DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO (TEMAS/CONTEÚDOS) 

 

Unidade 01: Introdução à Filosofia 

O que é a filosofia? 

O conhecimento filosófico 

A filosofia e os gregos 

 

Unidade 02: Ciência e Modernidade – teorias do conhecimento na filosofia moderna 

A gênese da ciência moderna 

O problema da fundação do conhecimento 

O problema da indução 

O projeto do Esclarecimento 

 

Unidade 03: Crítica aos Modernos – a crise da razão 

O problema do relativismo: perspectivismo e pós-modernidade 

A virada linguística 

A ordem do discurso 

A crise nas ciências  

 

 

 

7) AVALIAÇÃO  

 

O estudante será avaliado de duas maneiras, por meio da avaliação examinativa e da avaliação 

processual, sendo: 

 

Avaliação Examinativa (8 pontos) 

Resenha 1 = 2 pontos 

Resenha 2 = 2 pontos 

Resenha 3 = 2 pontos 

Resenha 4 = 2 pontos 

 

Critérios para feitura das RESENHAS: Os estudantes terão acesso a 11 textos obrigatórios ao 

longo do quadrimestre. Cada estudante deve escolher, livremente, quatro dos onze textos 

obrigatórios para realizar as resenhas. As resenhas devem conter um resumo do texto escolhido pelo 

estudante, de modo a demonstrar a leitura e compreensão do mesmo e, em alguma medida, conter, 

também, uma análise crítica pessoal do estudante, um posicionamento diante do texto lido e/ou do 

pensamento do autor escolhido. Cada resenha deve ter entre uma e duas páginas. As resenhas são 

individuais e devem ser digitadas. ATENÇÃO: é terminantemente proibido copiar qualquer trecho 
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de texto, todo o conteúdo das resenhas deve ser de autoria EXCLUSIVA do estudante. Mais 

detalhes sobre as resenhas serão disponibilizados nas próximas aulas,a partir de um modelo, 

postado no SIGAA-UFSB. 

 

Avaliação Processual (2 pontos) 

Os critérios a serem aplicados na avaliação processual serão os seguintes: construção de 

entendimento crítico e reflexivo das questões trabalhadas,  assimilação do conhecimento, autonomia 

intelectual, realização de atividade, habilidade oral e escrita, interação propositiva. 

 

Nota final:  

Avaliação Processual (2 pontos) + Avaliação Examinativa (8 pontos) = 10 pontos 

Obs.: Os estudantes também serão avaliados pelos debates desenvolvidos em sala. Sendo assim, 

cada estudante ou grupo de estudante deve ficar responsável por, pelo menos, UM texto a ser 

debatido em sala. 

 

 

 

8) BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Bibliografia básica 

 
ALVES R. Filosofia da ciência. Introdução ao jogo e às suas regras. Editora Brasiliense. Brasília: 198. 

Disponível em:  
https://books.google.com.br/books?id=KWT9uta0FU8C&printsec=frontcover&hl=pt 

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).  

 
DESCARTES. “Discurso do método”. In. Obras Escolhidas. São Paulo: Perspectiva, 2010. Disponível em:  

http://www.fae.edu/pdf/biblioteca/O%20Discurso%20do%20metodo.pdf. 

 
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 
HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins fontes, 2002. 
 

Bibliografia complementar 

 
DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento. São Paulo: Ed. Loyola, 1991. 

 
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 
JAPIASSU, Hilton. Nascimento e morte das ciências humanas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 

 
POPPER, K. A lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 

 
DERRIDA, Jacques. A diferença. São Paulo: Editora Perspectiva. 1995. 

 

 

6) CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

       Data Conteúdo/atividade docente e/ou discente 

http://www.fae.edu/pdf/biblioteca/O%20Discurso%20do%20metodo.pdf
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1
o
 encontro 

Unidade 01

  

 

- Apresentação da componente (ementa, cronograma, módulos, objetivos e formas de avaliação). 

 
- Orientação específica quanto ao processo de avaliação e as normas para elaboração das resenhas 

e dos debates (indicação de estudantes, individuais ou por grupos, responsáveis pelo debate). 

 
- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 2 (Platão: Capítulo 7 da República, a 

Caverna). 

 

 

2
o
 encontro 

 

  

Unidade 01 

 
- Os primórdios do pensamento filosófico: Debate sobre o texto de Platão. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  
 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 3 (Górgias: Elogio de Helena). 

 

 

3
o 
encontro 

  

Unidade 01 

 
- Debate do texto de Górgias. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  
 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 4 (Francis Bacon: Novum Organum ou 

verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza). 

 

 

4
o
 encontro 

  

Unidade 02 

 

- Debate do texto de Francis Bacon. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 
Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 5 (René Descartes: 1ª Meditação e 2ª 

Meditação). 

 

 

5
o
 encontro 

 

 

Unidade 02 

 

- Debate do texto de René Descartes. 
- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 6 (David Hume: Investigações Sobre o 
Entendimento Humano – seções 2,3 e 4.). 

 

 

6
o
 encontro 

Unidade 02 

 

 

  
Debate sobre cultura e intelectualidade na Idade Moderna 

 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios. 

 

 

7
o
 encontro 

 

Unidade 02

  

 

- Debate do texto de David Hume. 
- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 7 (Immanuel Kant: Resposta à pergunta: o 
que é o Esclarecimento?). 

 

 

 

8
o
 encontro 

  

 
- Debate do texto de Immanuel Kant: Resposta à pergunta: o que é o Esclarecimento?. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  
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Unidade 02 

 

 

- Exibição do filme “O Enigma de Kaspar Hauser” (Werner Herzog, Alemanha, 1974, 
1h50min) e discussão. 

 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 08 (Friedrich Nietzsche: Sobre verdade e 
mentira no sentido extra-moral). 

  

 

9
o
 encontro 

Unidade 03 

 

- Debate do texto de Friedrich Nietzsche. 
- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

 
- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 9 (Ludwig Wittgenstein: Investigações 

Filosóficas / jogos de linguagem). 

 

 

10
o
 encontro 

 

 

 

Unidade 3 

 
- Debate do texto de Ludwig Wittgenstein. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  
 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 10 (Michel Foucault: Nietzsche, Freud e 

Marx – ou a Ordem do Saber?). 

 

 

11
o 
encontro 

 

 

Unidade 03 

 

- Debate do texto de Michel Foucault. 

- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 
Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

 

- Indicação de leitura para próxima aula: TEXTO 11 (Paul Feyerabend: Como defender a 

sociedade contra a ciência). 

 

 

12
o
 encontro 

 

Unidade 03 

 

 

- Debate do texto de Paul Feyerabend. 
- Atividades propostas: análise de textos, documentários-vídeos, imagens e outros materiais/ 

Proposta de pesquisa na Internet e outros meios.  

13
o
 encontro 

 

Unidade 03 

 

- Encerramento. 
Avaliação coletiva da componente curricular. 

# Para integralizar a carga horária total dos cursos, 20% da carga horária dos Conjuntos de 

Componentes Curriculares (CjCCs) devem ser de atividades extraclasse (realização de leituras, 

preparação para debates e feitura de resenhas). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-65642001000200007&script=sci_arttext
https://www.google.com.br/search?client=opera&hs=shY&q=werner+herzog&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KChLylDiArFMyzMK4y21xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEA8msWtDAAAAA&sa=X&ved=0CIUBEJsTKAEwD2oVChMI8vfrpuCLyAIVgUyQCh0NuAkK
https://www.google.com.br/search?client=opera&biw=1600&bih=890&q=Ludwig+wittgenstein&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI6dL0oeGLyAIVwReQCh3wvgMR
https://www.google.com.br/search?client=opera&biw=1600&bih=890&q=Ludwig+wittgenstein&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI6dL0oeGLyAIVwReQCh3wvgMR

