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QUADRO DE COMPETÊNCIAS DA UNIDADE

COMPETÊNCIA
Conhecimento e compreensão

DESCRIÇÃO
Identificar e analisar os principais
conceitos de epistemologia
Identificar e descrever a evolução das
etapas mais gerais da evolução históricofilosófica da Epistemologia
Empregar os conceitos epistemológicos a
contextos variados de maneira
argumentativa
Reconhecer e distinguir a actividade
científica, bem como seu alcance e
limites, da paraciência e outras
manifestações de cultura.
Argumentar de forma mais estruturada.
Reconhecer a importância de uma cultura
de teoria (em contraste com uma cultura
prática) como competência transversal
universitária.

−
−

Aplicação do conhecimento e
compreensão

−

Fazer julgamentos

−

Comunicação
Competências de aprendizagem

−
−
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TEMAS
O Programa está organizado em 4 secções temáticas, cada uma dispondo de uma
metodologia própria e de pelo menos um elemento de avaliação específico, de
acordo com a planificação abaixo descrita.

TEMA I
Nesta Secção temática são expostas as noções básicas do vocabulário
epistemológico.
1.O que é a epistemologia? Distinção entre epistemologia, teoria do conhecimento e
metaciência. Distinções na epistemologia: epistemologias geral e regionais, externa e
internas. Tendências evolutivas do conceito de epistemologia.
2. O que é o conhecimento? A noção de conhecimento. Tipos de conhecimento (saberque, saber-fazer, conhecimento por contacto, conhecimento tácito). Condições
necessárias ao conhecimento: o conhecimento como crença verdadeira justificada. O
problema de Gettier. A propriedade da factividade. Distinções clássicas entre
Conhecimento a priori/a posteriori; analítico/sintético; necessário/contingente
3. O que é verdade? Verdade’ é uma noção primitiva. Teorias da justificação da
verdade: as teorias da correspondência, coerência, pragmática. A relação entre atitudes
epistémicas (crença, dúvida, convicção, certeza) e verdade.
MÉTODO: Após breve apresentação da questão da sessão (cf. sublinhados), os alunos
são organizados em grupos de trabalho que investigarão respostas possíveis a partir de
recursos disponibilizados pelo docente. A sessão é finalizada com reunião de todos os
grupos para discussão com docente das respostas.
AVALIAÇÃO: Teste de escolha múltipla (10 perguntas c/ 4 opções de resposta, teste
para 60 mins na primeira sessão da secção temática seguinte) + participação activa nos
grupos de trabalho.

TEMA II
Nesta secção temática são aprofundadas noções relativas à caracterização da
explicação científica
1. O modelo explicativo como lei de cobertura (segundo Hempel). As características da
lei científica. A estrutura lógica da explicação (dedutivo-nomológica.dedutivoestatística, indutivo-estatística).
2. Lei científica e recorrência. Problema da universalidade da lei científica. Problema da
distinção entre leis e seus enunciados teóricos. Realismo versus Instrumentalismo.
Funções cognoscitivas das leis (preditiva, explicativa, definitória). Necessidade física e
necessidade lógica. Distinção entre o possível e o concebível. A noção de modelo
científico.
3. Determinismo e causalidade. Distinção entre determinismo e causalidade: a
assimetria causal. Determinismo estrito e determinismo geral. Macro e Microdeterminismo. Causalidade estrita e causalidade geral. Reversibilidade
nomológica/irreversibilidade de facto. Determinismo teleológico. Acaso determinístico.
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A definição de Cournot de acaso. Crítica à definição de Cournot. Explicação e limites à
predição.
MÉTODO: Após breve apresentação dos tópicos da sessão (cf. sublinhados), os alunos
são organizados em grupos de trabalho que investigarão definições e problematizações
existentes a partir de recursos disponibilizados pelo docente. A sessão é finalizada com
reunião de todos os grupos para discussão com o docente dos resultados da sessão.

AVALIAÇÃO: Teste de escolha múltipla (10 perguntas c/ 4 opções de resposta, teste
para 60 mins na primeira sessão da secção temática seguinte) + participação activa nos
grupos de trabalho.

TEMA III
Nesta Secção é feita uma brevíssima apresentação de três momentos históricos
decisivos no desenvolvimento da Epistemologia.
1. Antecedentes da epistemologia prévios ao advento da ciência moderna (textos:
Platão, Aristóteles): Platão e a distinção entre episteme e doxa; ométodo indutivodedutivo de Aristóteles.
2. Epistemologia e o advento da ciência moderna (textos: Galileu, Bacon): Galileu e o
valor da experimentação; F. Bacon, o novo indutivismo e o experimentus crucis.
3. A epistemologia no Século XX (textos: Ayer, Popper, Kuhn, Lakatos): O Círculo de
Viena e o empirismo lógico (A. J. Ayer); K. Popper e a lógica da descoberta científica;
T. Kuhn e a estrutura das revoluções científicas; I. Lakatos e os programas de
investigação científica.
MÉTODO: Após breve contextualização, os alunos são organizados nos grupos de
trabalho definidos para investigarem as principais teses dos autores em apreço (cf.
nomes sublinhados), a partir de recursos disponibilizados pelo docente. A sessão é
finalizada com reunião de todos os grupos para discussão com docente dos resultados da
sessão.
AVALIAÇÃO: Recensão crítica (trabalho individual c/5 páginas no máximo, a partir
de texto previamente cedido na última sessão da secção temática)

TEMA IV
Nesta Secção temática pretende-se aplicar a reflexão epistemológica em regiões de
conhecimento particulares.
1. Apresentação de problemas epistemológicos específicos nas ciências sociais, artes e
humanidades. O alcance da explicação científica nas ciências sociais e humanas.
2. O problema do objecto de ciência – o objecto como crença, representação e cultura.
3. A questão do relativismo e da ciência pós-moderna.
MÉTODO: Apresentações calendarizadas dos trabalhos finais dos grupos definidos
seguidas de discussão moderada pelo docente.
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AVALIAÇÃO: Trabalho final (trabalho de grupo, apresentado em aula, a partir de
tema previamente acordado com o Docente), acompanhado por Relatório de grupo de
trabalho (c/20 páginas no máx.)

FÓRMULA GERAL DE AVALIAÇÃO
A avaliação é composta por 6 elementos:
− Três elementos individuais de avaliação:
o 2 testes de escolha múltipla (20% cada um)
o Participação nas aulas (5% para presença e participação activa)
o 1 Recensão crítica (15%)
− Três elementos de avaliação integrada em grupo de trabalho:
o 1 Apresentação de Trabalho final em aula (20%)
o 1 Relatório de grupo de trabalho (20%)
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