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OBJETIVOS O curso visa discutir alguns aspectos centrais da formação 
do  pensamento  moderno  e  da  idéia  de  Modernidade. 
Examinaremos  a  interpretação  do  pensamento  moderno 
como ruptura  com a  tradição,  analisando  os  sentidos  e  a 
extensão dessa ruptura. A retomada do ceticismo antigo no 
início do pensamento moderno permitirá reavaliar essa idéia 
de ruptura na medida em que introduz a noção de conflito e 
o  problema  do  critério  como  questões  tradicionais  da 
filosofia antiga, revividas em um novo contexto.
Para essa discussão nosso foco será o exame do argumento 
do “conhecimento do criador” (maker’s knowledge, verum 
factum)  como  um  dos  principais  argumentos  céticos 
encontrados  neste  período;  e  nossa  hipótese  consiste  em 
investigar em que medida os argumentos céticos, entendidos 
como argumentos limitativos do conhecimento, inclusive o 
do “conhecimento do criador”, abrem caminho para a busca 
de   via  alternativa  no  processo  de  representação  da 
realidade. 

Tendo  em  vista  estas  questões  os  tópicos  abaixo 
indicados serão examinados.

I.  A questão do conhecimento na Antiguidade:  porque o “conhecimento do 
criador” não é encontrado neste contexto?
II. A tradição helenística: Fílon de Alexandria como introdutor do argumento.
III. A Retomada do Ceticismo Antigo no surgimento do Pensamento Moderno: 
o conflito de doutrinas.
IV. A  questão  da  natureza  humana  e  da  subjetividade  no  contexto  do 

Humanismo Renascentista.
V.  O  “The  maker’s  knowledge  argument”  como  argumento  limitativo  do 

conhecimento.
VI. “A Batalha entre os Deuses e os Gigantes”: Racionalismo vs Empirismo.

Avaliação: 
Apresentação em seminário de trabalho escrito ao final do curso correlacionando 
os temas do curso com os interesses de pesquisa do aluno. 
Os alunos deverão apresentar, ao final do curso, um trabalho escrito sobre tema de 
sua  escolha,  relacionado  aos  tópicos  discutidos  durante  o  curso  e  a  suas 
respectivas  áreas  de pesquisa,  ou alternativamente,  fazer  uma apresentação em 
seminário.
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