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EMENTA
É possível aprender filosofia? A proposição dessa questão é, provavelmente, causa de espanto e perplexidade.
Pois, se não for possível aprender filosofia, o que, afinal, fazem os estudantes de filosofia nas universidades?
Logo, parece evidente que deve ser possível aprender filosofia. Para tanto, supostamente, bastaria que o
estudante lesse e compreendesse as obras clássicas da história da filosofia. Este, no entanto, é um ponto
controverso. Embora tal visão possa já ter sido amplamente aceita no passado, atualmente poucos cultores da
filosofia concordariam que aprendemos filosofia simplesmente tomando conhecimento das concepções
elaboradas pelos grandes pensadores. Isto porque, diferente do que ocorre, por exemplo, na matemática, não
há um conjunto de saberes (objetuais ou sistêmicos) permanentemente verdadeiros na filosofia, que deveriam
constituir a base de qualquer estudo da filosofia.
É célebre, quanto a isso, a declaração kantiana de que, “entre todas as ciências racionais (a priori), só é
possível [...] aprender a matemática, mas nunca a filosofia (a não ser historicamente): quanto ao que respeita à
razão, apenas se pode, no máximo, aprender a filosofar” (CRP, A 837/ B 865). Com essa afirmação, Kant se
refere menos ao conteúdo do conhecimento racional (filosófico) do que à forma de adquiri-lo. Segundo ele,
ainda que possamos aprender historicamente um conteúdo objetivamente filosófico, no que compete
subjetivamente à sua aquisição pela razão, podemos apenas aprender a empregar essa faculdade para tratar
dos problemas filosóficos – isto é, aprender a filosofar. Do contrário, caso a razão (do estudante de filosofia)
tivesse de ser formada exclusivamente pelo aprendizado de um sistema filosófico (engendrado na razão de
outro), esta deixaria de ser faculdade de invenção para converter-se em mera faculdade de imitação. Isso é o
que ocorre, de acordo com o filósofo, com a maior parte dos discípulos que permanecem discípulos por toda
a vida.
Sob esse ponto de vista, por que ainda deveríamos estudar a história da filosofia? Certamente, não para
meramente repetirmos o que cada filósofo afirma, mas sim para nos familiarizarmos com exemplos (talvez,
modelos) de usos rigorosos da razão, no tratamento de diversos problemas fundamentais. Além disso, ao nos
informar sobre os problemas filosóficos mais importantes e suas diferentes propostas (teses) de solução, tal
estudo nos habilita a tomar parte das discussões filosóficas em curso. Nisso, a filosofia guarda semelhança
com as ciências em geral, já que nelas a investigação caracteriza-se como um trabalho colaborativo, em que
cada novo cientista avança sobre os resultados obtidos pelo seu antecessor, sem a necessidade de refundar, a
cada vez, o seu campo de investigação.
O presente curso se propõe a fornecer um panorama da história da filosofia, bem como introduzir o
estudante em algumas questões filosóficas importantes (da metafísica e da epistemologia). Neste sentido,
além de um breve tratamento de questões metodológicas pertinentes à leitura e interpretação de textos
filosóficos, serão abordados problemas relativos ao conhecimento (natureza, fontes, possibilidade e certeza) e
ao ser (realidade, substância, criação e ser supremo).

OBJETIVO
Fornecer ao aluno uma visão panorâmica da história da filosofia, a partir de questões de metafísica e
epistemologia, a fim de informá-lo sobre a relevância de algumas teses filosóficas, e capacitá-lo a identificar
estruturas e recursos argumentativos empregados em textos de filosofia.

PROGRAMA
– Introdução ao pensamento filosófico [Bonjour & Baker, Filosofia]
– O valor da filosofia [Russell, Os problemas da filosofia]
– Os momentos essenciais do “modo filosófico de pensar” [Porta, A filosofia a partir dos seus problemas]
– Primeiros elementos para uma resposta à pergunta “o que é filosofia?” [Porta, A filosofia a partir dos seus
problemas]
– Como se lê um texto filosófico? [Porta, A filosofia a partir dos seus problemas]
– A historicidade do pensar [Porta, A filosofia a partir dos seus problemas]
– A atividade filosófica [Porta, A filosofia a partir dos seus problemas]
– Conhecimento inato [Platão, Mênon]
– Conhecimento versus opinião [Platão, República]
– Conhecimento demonstrativo e seus pontos de partida [Aristóteles, Analíticos Posteriores]
– Novos fundamentos para o conhecimento [Descartes, Meditações]
– Os sentidos como a base do conhecimento [Locke, Ensaios acerca do entendimento humano]
– Defesa do conhecimento inato [Leibniz, Novos ensaios acerca do entendimento humano]
– Ceticismo versus natureza humana [Hume, Investigação acerca do entendimento humano]
– Experiência e entendimento [Kant, Crítica da razão pura]
– Contra o ceticismo [Moore, Uma defesa do senso comum]
– Sobre a fundamentação do conhecimento empírico [Sellars, O mito do dado]
– As condições para o conhecimento [Gettier, Crença verdadeira e justificada é conhecimento?]
– A alegoria da caverna [Platão, República]
– Substância individual [Aristóteles, Categorias]
– Ser supremo e as coisas criadas [Descartes, Princípios da filosofia]
– Qualidades e ideias [Locke, Ensaio sobre o entendimento humano]
– Substância, vida e atividade [Leibniz, Novo sistema da natureza e a comunicação das substâncias]
– Nada fora da mente [Berkeley, Tratado sobre os princípios do conhecimento humano]
– Os limites da especulação metafísica [Hume, Investigação acerca do entendimento humano]
– A velha e a nova metafísica [Kant, Prolegômenos]
– O fim da metafísica? [Carnap, A eliminação da metafísica através da análise lógica da linguagem]
– O problema da ontologia [Quine, Sobre o que há]

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
O conteúdo programático será desenvolvido mediante aulas expositivas, leitura dos textos base e discussão
dos pontos que se apresentarem problemáticos.
O programa das atividades pedagógicas, bem como o cronograma das aulas serão apresentados no início do
curso.
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AVALIAÇÃO
A avaliação será composta por dois trabalhos dissertativos, constituídos por questões divulgadas pelo
professor com duas semanas de antecedência à entrega, e dois trabalhos complementares (relativos às práticas
pedagógicas). A menção será obtida da seguinte forma: ([1ª avaliação + 1º trabalho] + [2ª avaliação + 2º
trabalho] / 2). As avaliações terão peso “9,0” e os trabalhos peso “1,0”. A assiduidade e a participação do
aluno nas aulas serão levadas em consideração na atribuição do conceito (nota) final. Demais esclarecimentos
serão fornecidos durante o curso.
IMPORTANTE: O aluno deve manter uma frequência mínima de 75 %. Caso contrário, será reprovado por
frequência insuficiente. Confira mais informações no endereço eletrônico abaixo:
(http://www.unb.br/administracao/secretarias/saa/manual_acompanhamento.php)

