
 

 
 

 

SEMESTRE LETIVO: 2021.2 

Título da disciplina: Epistemologia Geral Código: FCH637 

Tema de estudo em 2021.2: Introdução ao Filosofia Analítica 

Docente: Emiliano Boccardi 

Carga horaria: 68h Dia/Horário: Quarta-feira, 09-11h 

Ementa: Este curso irá apresentar os principais marcos históricos e conceituais da 
Filosofia Analítica, uma das mais importantes vertentes do pensamento filosófico 
contemporâneo. 

Justificativa/Descrição (até 500 palavras): 
 
Entre o final do século XIX e o começo do século XX a Filosofia Ocidental passou por 
uma fase de profunda transformação, quando alguns pensadores alemães, austríacos 
e britânicos reagiram criticamente à tradição filosófica então dominante 
(principalmente de inspiração Hegeliana). Entre os mais influentes: Gottlob Frege, 
Bertrand Russell, George Moore e Ludwig Wittgenstein.  

 
A abordagem da investigação filosófica que resultou dessa revolução intelectual, 
inicialmente caraterizada pelo estilo argumentativo, pela análise rigorosa da 
linguagem e dos conceitos, e pelo uso de ferramentas cientificas, passou a ser 
conhecida como Filosofia Analítica. Esta se tornou a vertente filosófica dominante nos 
países anglófonos. 
 
Este curso se propõe de reconstruir as principais descobertas e os principais 
abordagens desenvolvidos pelos filósofos analíticos até hoje. Alguns dos argumentos 
tratados no curso são:  o problema da consciência e seu lugar no mundo natural, a 
natureza do espaço e do tempo, o problema da existência do mundo exterior, a relação 
entre mente, linguagem e realidade, e a natureza dos juízos morais. 
 

Conteúdo programático (na forma de tópicos): 
 

1. O que è a filosofia analitica? 
2. Filosofia analitica e filosofia continental 
3. O amanhecer da filosofia analítica 
4. O atomismo logico 
5. O positivismo logico 
6. A filosofia linguistica 
7. O renascimento da metafisica 

Avaliação: A avaliação será processual mediante a participação dos discentes e 
realização das atividades propostas. 
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Observações e outras informações relevantes: 
 
Leitura prévia: 
Glock, Hans-Johann. 2011. O Que é Filosofia Analítica. Porto Alegre : Penso. [What 
is Analytic Philosophy? Cambridge : Cambridge University Press, 2008.]  

 

 

 

 

 


