
  

Filosofia  encerramento

por Marcelo Fischborn

20 de dezembro de 2011



  

Conteúdos trabalhados

● Linguagem, mente e mundo
● O conhecimento
● As ciências
● Ação



  

Linguagem, mente e mundo

● Linguagem:
● A palavra “crença” tem 6 letras;
● “Conhecimento” é uma palavra ambígua;

● Mente:
● João pensa que amanhã não irá chover;
● Pedro quer passar de ano;

● Mundo:
● Tudo o que existe: Pedro, João, esta cadeira, aquela 

cadeira... E também a palavra “crença” e os 
pensamentos do João, da Maria e de cada um de nós.



  

Assim:

Mundo:

  Mente: Linguagem:

Crenças, 
pensamentos, 

intenções, 
desejos, quereres, 
valores, ideias etc.

Letras, palavras, 
frases, perguntas, 

afirmações, 
negações, conetivos 

lógicos etc.

Tudo o que existe, incluindo suas 
características e relações: eu, vocês, 

meu pai, minha mãe, livros, 
montanhas, palavras e pensamentos.



  

Ação

Uma das relações que se dão entre nossas mentes e 
o mundo é a ação. Ao realizar uma ação, buscamos 
ajustar as coisas ao que pretendíamos, desejávamos 
ou achávamos legal.

MENTE-MUNDO*

* Numa ação busca-se ajustar o mundo à mente.



  

O que o Sr. Barriga está fazendo?

Sr. Barriga (4:48) - ver o vídeo»

http://www.youtube.com/watch?v=TaiLUCgtZ3o&t=4m48s


  

Que erro aconteceu aqui?

Chaves (3:02-4:30) - ver o vídeo» 

http://www.youtube.com/watch?v=Oet-dkyXaVM&t=3m2s


  

Agir por uma razão

Agir por (causa de) uma razão envolve duas coisas:

(a) Uma atitude ou estado mental favorável a ações 
de um certo tipo.
Ex.: Querer alguma coisa, achar legal, achar que é o que 
deve ser feito, pretender alcançar, desejar etc.

(b) Uma crença (ou conhecimento) de que a ação a 
ser realizada é adequada para o atendimento da 
atitude favorável (a).
Ex.: Achar que fazer isso ou aquilo fará com que se consiga 
o que era pretendido, desejado, querido etc.



  

Conhecimento

Três tipos:

● Contato ou familiaridade: conheço um lugar, 
uma coisa, uma pessoa (ex.: conheço Santa 
Maria).
● Habilidade ou saber como fazer: sei fazer algo 
(ex.: sei andar de bicicleta, sei escrever etc.).
● Conhecimento proposicional: sei que amanhã 
não vai chover, sei que 2+2=4 etc.



  

O que o Chaves pensou?

Chaves (2:32-3:16) - ver o vídeo»

http://www.youtube.com/watch?v=Oet-dkyXaVM&t=2m33s


  

Teoria clássica do conhecimento

Há três condições necessárias para que alguém 
tenha conhecimento proposicional.

Abaixo:
‘S’ é uma variável para uma pessoa
‘p’ é uma variável para proposições

S sabe que p se, e somente se:
● S acredita que p;
● É verdadeiro que p;
● S tem uma boa justificação para crer em p.



  

Ciência
Há dois modos de justificação nas ciências:

a. Com uso de observações (ciências empíricas):

Por que você acredita que não está chovendo?
– Porque abri a janela e vi que não está.
Ex.: Matemática (geometria), lógica.

b. Sem observações (ciências a priori ou formais):

Por que você pensa que todos os triângulos têm três 
lados?
– Porque qualquer coisa só é um triângulo se tiver 
três lados, ou seja, nada que não tenha três lados 
deve ser chamado de triângulo.
Ex.: Física, química, psicologia, biologia, sociologia, geografia, história etc.



  

Hume

David Hume fez essa divisão em termos de ciências 
que pretendem conhecer “relações de ideias” e outras 
que pretendem conhecer “questões de fato”. Isso é 
apenas outra maneira de dizer o que já foi dito antes:

● Relações de ideia: matemática, geometria.
● Questões de fato: física, química, biologia etc. 
(ciências que se valem da observação).



  

Popper e as ciências empíricas

Há uma discussão sobre qual seria o método das 
ciências empíricas – as ciências que precisam da 

observação.

Alguns autores defendiam que a indução é o 
método das ciências empíricas (ex.: Reichenbach).

Popper defende que a indução não é o método 
das ciências empíricas.



  

Inferência indutiva
Ex. 1:

Premissa 1: O sol nasceu ontem.
Premissa 2: O sol nasceu hoje.

Disso, concluo que o sol nascerá amanhã.

Ex. 2:
Vi um corvo e era preto.

Vi outro corvo e era preto.
Vi dezenas de corvos e eram pretos.

Logo, todos os corvos são pretos.

Problema lógico com inferências indutivas:
Pode acontecer que as premissas sejam verdadeiras e a 

conclusão seja falsa.



  

A proposta de Popper

Devido ao problema mencionado com as 
inferências indutivas, Popper defende que ele não 

pode ser o método das ciências empíricas.

Em lugar disso, ele propõe um método dedutivo 
de teste. Nas ciências empíricas, segundo ele, 

criamos teorias e formulamos hipóteses que são 
inicialmente sem justificação. Depois fazemos 
testes buscando falsificar a teoria, para então 

reformulá-la buscando aprimoramento. 



  

Método falsificacionista de Popper:

HIPÓTESE 1: todos os estudantes da escola Olavo 
Bilac são do sexo feminino.

TESTE: entro em uma sala e observo.

RESULTADO POSITIVO: S é um estudante do Olavo Bilac 
e é do sexo feminino. (A teoria passa, 
provisoriamente, no teste).

RESULTADO NEGATIVO: T é um estudante do Olavo Bilac 
e não é do sexo feminino. (A teoria é refutada 
definitivamente e precisa ser corrigida). 



  

Busca de conhecimento

MENTE-MUNDO*

* Em nossa busca de conhecimento, temos que 
ajustar nossa mente ao mundo, o que pensamos ao 

modo como as coisas são.



  

Retomada

Nas ciências e no nosso cotidiano agimos no 
mundo e também buscamos conhecê-lo.

Assim, há uma interação de nossas mentes com 
o mundo, e também com as mentes das outras 

pessoas, por meio da linguagem.

Agimos com a finalidade de conhecer (indo à 
escola, p. ex.) e também agimos com base em 

nosso conhecimento (realizando tarefas, p. ex.).



  

Foi um prazer ensinar e aprender
com vocês durante este ano!

Obrigado e bom ano novo!
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