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1. APRESENTAÇÃO 

 O Curso de Teoria do Conhecimento objetiva despertar o interesse  pela 

questão do conhecimento humano como problemática filosófica, mais especifi-

camente sobre os diversos modos de se enxergar o fundamento cognitivo com 

base em autores fundamentais da Modernidade. 

          De Bacon até Kant, entremeados por Descartes e Hume, as discussões 

sobre a origem do conhecimento assumiram diversas vertentes. A começar 

pelo empirismo, passando pela necessária atuação da corrente do 

racionalismo, chegamos ao final do mundo moderno com a ideia crítica 

kantiana que põe em bases novas, em forma de síntese, a perspectiva do juízo 

sintético a priori como sendo aquele sobre o qual se erguem as bases da 

ciência da modernidade. 

          Assim, vê-se que a problemática, por demais complexa, conta com o 

auxílio interpretativo de várias correntes, e nos cabe aqui investigar algumas 

propostas filosóficas de compreensão da cognoscibilidade humana sob as 

óticas supracitadas.   

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Antes de qualquer coisa, devemos entender que aquilo que se conven-

cionou chamar de Teoria do Conhecimento não se resume apenas às discus-

sões e aos problemas abordados pelos epistemólogos ou teóricos do conheci-

mento contemporâneos, mas se constitui, sobretudo, numa antiga e importante 

parte da filosofia, que, a partir da modernidade inaugurada por Bacon e Des-

cartes, assumiu papel central na investigação filosófica. De Bacon a Kant, pas-

sando pelas tradições francesa e inglesa (especialmente Descartes e Hume), 

os modernos esforçaram-se por mostrar que, antes da filosofia produzir um co-

nhecimento sobre o real, era preciso investigar as próprias condições de possi-

bilidade do conhecimento. Qual a legitimidade de nossas opiniões ou juízos 

sobre o real? Elas têm fundamento? Conhecemos de fato o real? Como pode-

mos garantir nosso conhecimento? Quais são suas fontes ou origens? Quais 

são seus limites? 



 Tal é a tarefa central, por exemplo, do Novum Organum baconiano ou da 

Meditação Primeira de Descartes, e tal é o que, na seqüência, se tornará a ta-

refa principal da filosofia de Hume. Todavia, é sobretudo com a filosofia crítica 

de Kant que a teoria do conhecimento constitui-se na tarefa filosófica por exce-

lência. Nunca antes de Kant e provavelmente jamais depois dele, a teoria do 

conhecimento gozou de um papel tão privilegiado na história da filosofia. É por 

isso que parece indispensável para uma disciplina de Teoria do Conhecimento, 

muito antes de se lançar numa compilação e exposição das diversas e abun-

dantes posições epistemológicas dos contemporâneos, empreender a árdua 

tarefa de expor, ainda que de um modo um tanto introdutório, o projeto crítico 

da filosofia kantiana, expresso na Crítica da Razão Pura. A importância de uma 

tal obra se deve ao fato de que ela se constitui num marco na história da teoria 

do conhecimento, ao promover, por meio de uma crítica da própria razão, uma 

das mais completas, minuciosas e sistemáticas investigações das condições de 

possibilidade do conhecimento, que solapou toda a metafísica clássica e, com 

ela, toda a pretensão de um conhecimento teórico ou especulativo para além 

dos objetos da experiência sensível. 

 O presente curso, portanto, tem como programa oferecer uma 

compreensão geral primeiramente do conteúdo da perspectiva epistemológica 

baconiana, seguida de uma visão esclarecida da concepção de Descartes e do 

ceticismo humeano, até chegar à visualização da transformação radical que 

Kant opera no procedimento tradicional da filosofia, conhecida como “revolução 

copernicana”, com vistas a levar o estudante a perceber a importância da 

temática no conjunto da Filosofia.  

  

3. OBJETIVOS 

GERAL: Apresentar a epistemologia como parte fundamental da Filosofia e 

seu desenvolvimento no decorrer da modernidade. 



ESPECÍFICOS: 
a) Mostrar a passagem do mundo medievo para o moderno, apontando a 

emergência da reflexão filosófica sobre o conhecimento como algo 

indissociado do momento histórico vivido; 

b) Apresentar os conceitos-chave e correntes principais da Epistemologia 

moderna; 

c) Verificar as diferentes abordagens acerca do conhecimento humano, 

saindo do inatismo cartesiano até desembocar na postura crítica de Kant 

na Crítica da Razão Pura; 

d) Estimular a construção de argumentações consistentes acerca das 

possibilidades de compreensão da problemática da gênese da 

cognoscibilidade humana; 

e) Proporcionar o fundamento para o melhoramento da compreensão da 

teoria da ciência moderna e contemporânea. 

4. PÚBLICO ALVO 

• Moradores de Campos Belos (GO) e região; 

• Alunos do IF Goiano (Campos Belos); 

• Alunos das escolas públicas de Campos Belos (GO) e região. 

5. METODOLOGIA  

 Os encontros serão semanais, sempre às terças-feiras, das 19h00 às 

22h00, quando o professor ministrará o conteúdo referente à carga horária par-

cial do curso até o limite de 60 h/a. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

• Criar um público crítico e estimulado pelas discussões a respeito do co-

nhecimento com fundamentação filosófica adequada; 



• Promover o aprofundamento teórico das questões referentes ao proble-

ma epistemológico, afastando-se das concepções do senso comum; 

• Obter um reconhecimento público do IF Goiano como uma instituição 

capaz de ofertar  

conteúdos culturais qualificados; 
• Elaborar um artigo acadêmico sobre a experiência do projeto e suas difi-

culdades. 

7. CONTEÚDO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Exibições Semanais a partir de 23 de fevereiro de 2016. 

Conteúdo Programático

Unidade temática Descrição do conteúdo
Carga 
horária 

destinada

1) Introdução 
1.1. O que é Teoria do Conhecimento 
(Epistemologia)?  
1.2. A Teoria do Conhecimento como 
parte fundamental da reflexão filosófica 
1.3. Relação sujeito x objeto

04 h/a

2 ) T e o r i a d o 
C o n h e c i m e n t o e 
Modernidade

2.1. A passagem do medievo para o 
moderno e as transformações sócio-
culturais 
2.2. A modernidade e a efervescência 
da ciência

04 h/a

3) Francis Bacon 3.1. O Novum Organum e as condições 
para a ciência moderna 
3.2. “Saber é poder”: a ideia de domínio 
da natureza pelo saber científico

08 h/a

3) René Descartes
3.1. O “Discurso do Método” e o cogito 
3.2. Inatismo cartesiano – Meditações 
metafísicas 
3.3. “Ideias claras e distintas”

08 h/a



8. MATERIAIS, RECURSOS E EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Para a execução do Projeto, será necessário: 

• Material de divulgação: Folders; Cartazes; Spot publicitário; 
• Material de exibição: Sala de aula; Data-show; Caixas de som. 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografia básica 

BACON, F. Novum Organum. Mimeo. 

DESCARTES, R. Discurso do Método. Mimeo. 

__________. Meditações Metafísicas. Mimeo. 

LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano.HUME, D. Ensaio acerca 

do entendimento humano. Mimeo. 

_______. Tratado da Natureza Humana. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001. 

KANT, I. Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível. Mimeo. 

______. Crítica da Razão Pura. Mimeo. 

4) Empirismo inglês 4.1. A contraposição ao racionalismo 
4.2. A fundamentação empirista do 
conhecimento 
4.3. John Locke: o sujeito como tábula 
rasa 
4.4. David Hume e o questionamento ao 
método indutivo 
4.5. A probabilidade do conhecimento: 
suposição da “ideia” de conexão 
necessária 
4.6. Hábito, crença e saber

16 h/a

6) Immanuel Kant
6.1. Kant e a Crítica da Razão Pura 
     6.1.1. A síntese entre racionalismo e 
empirismo 
     6.1.2. O juízo sintético a priori e a 
n o v a f u n d a m e n t a ç ã o p a r a o 
conhecimento científico 
     6.1.3. O limite da cognoscibilidade 
humana e a metafísica

20 h/a



______. Resposta à pergunta: Que é o Esclarecimento? Mimeo. 

______. Prolegômenos a toda metafísica futura. Mimeo. 

Bibliografia complementar 

REALE, G. & ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, Vol. II, 

1991. 

__________________. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, Vol. III, 1991. 

SANTOS, M. V. (org.). Os pensadores, um curso. Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, São Paulo: Casa do Saber, 2009. 

SCIACCA, M. F. História da Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, Vol. II, 1967. 

___________. História da Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, Vol. III, 1967.


