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Ementa 

No século XVIII, o exame dos sentidos adquire um papel central na teorização filosófica 

acerca do sujeito. Diversos filósofos servem-se de ficções como meio de problematizar 

concepções de cunho racionalista e inatista, herdadas do século XVII. Nessa perspectiva, 

o Tratado das sensações de Condillac propõe a ficção de uma estátua que ganha vida com 

o objetivo de examinar o papel dos sentidos na constituição do sujeito. A disciplina visa 

acompanhar a análise dos tipos de sensações no texto condillaciano, relacionando-os com 

representações dos cinco sentidos na arte da época.  

Objetivos 

 

Que o/a estudante: 

1)  adquira conhecimento acerca da concepção de Condillac e a relação com 

teorias racionalistas do século XVII. 

2) se familiarize com vocabulário do filósofo. 

3) desenvolva as suas capacidades interpretativas, analíticas e críticas em relação 

à concepção e texto filosófico estudados. 

4) desenvolva a capacidade de reconhecer, reconstruir e analisar teses e 

argumentações dos textos filosóficos estudados. 

5) adquira elementos para uma reflexão acerca do uso da ficção no pensamento 

filosófico. 

6) adquira conhecimento de expressões artísticas da época. 

 

Metodologia 

Ensino remoto através de aulas síncronas dialógico-expositivas, leitura, análise e 

comentário de textos filosóficos, apresentação e comentários de obras de arte sobre os 

sentidos. Atividades assíncronas para elaboração e apropriação do conhecimento no 

ambiente virtual de aprendizado (ava.moodle). Avaliação através de prova dissertativa 

(ava.moodle). 

 

 



Conteúdo programático 

1) Introdução. A filosofia no século XVIII: as Luzes em França e as relações com o 

cartesianismo. Problemas teóricos e questões de método. Inatismo e empirismo.  

2) A ficção da estátua e O Tratado das sensações de Condillac. As sensações e a 

origem dos conhecimentos e das faculdades. 

3) O olfato, a audição e o paladar. Ideias a que dão origem cada um desses sentidos. 

A ficção condillaciana contra o ceticismo. Representação dos sentidos na arte. 

4) A visão: sensações e ideias correspondentes. O problema de Molyneux. 

Representação na arte. 

5) O tato: sensações e ideias correspondentes. Conhecimento de si e dos corpos. A 

concepção de Condillac: uma antropologia sensorialista? 
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