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Unidade 1 - Introdução: linguagem, mente e mundo.

Estabelecimento das distinções entre (a) domínio das palavras, expressões e frases; (b) domínio dos pensamentos, 

crenças e conteúdos; e (c) domínio das coisas e suas propriedades.

Unidade 2 - Conhecimento: a mente representa o mundo.

2.1 - Epistemologia: questões conceituais a respeito do conhecimento.

Em que consiste o conhecimento? Podemos ter certeza sobre alguma coisa? Pode cada um ter a sua verdade? A 

verdade é relativa? O que é verdade? Podemos saber se algo em que acreditamos é verdadeiro?
]

2.2 - Ciências: a busca de conhecimento.

Como as ciências procedem? Por que algumas ciências como a matemática têm relativa estabilidade e outras como 

a psicologia e a biologia parecem estar sempre descobrindo coisas novas?

Unidade 3 - Ação: a mente intervém no mundo.

3.1. Filosofia da Ação: questões conceituais sobre a ação.

O que diferencia uma ação de um mero acontecimento? Seria adequado responsabilizar alguém pelas inúmeras 

formigas que mata diariamente ao caminhar? Qual é o papel de nossas crenças e desejos em nossas ações?

3.2. Filosofia da Mente: o lugar da mente no mundo.

Qual a relação entre mente e cérebro ou entre mente e corpo? Pode a mente ou a consciência sobreviver sem o 

corpo ou o cérebro? Acontecimentos mentais podem causar eventos físicos? A alma é imortal?

Unidade 4 - Lógica: a preservação do conhecimento.

Validade de argumentos, conetivos lógicos, coerência e princípio de não contradição.

Observações gerais:

• Cronograma: serão trabalhadas duas unidades por trimestre.

• Materiais: serão distribuídos em aula e na página http://fischborn.wordpress.com/aulas/

• Avaliação: trabalhos em aula e em casa, e uma prova escrita.

• Dúvidas: dúvidas, questões e sugestões poderão ser apresentadas nas aulas ou por e-mail.

http://fischborn.wordpress.com/aulas/

