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VERDADE? O QUE É?

Critérios: Praticidade? Eficácia? Útilidade?

Introspecção=Emoções=Sensações Objetivas

“São consequências e não causas das reações
fisiológicas associadas a ela” (BASE EMPÍRICA)

Realidade=Agir

Epistemologia Comum= As ideias estão de acordo

Epistemologia Pragmática= Relação da ideia com o concreto



Pragmatismo é simplesmente um método pelo qual o
significado dos conceitos é depurado pelos fatos, pela
experiência.

Quais são os efeitos A ou B de uma interpretação?

"Toda a função da filosofia deve ser a de achar que
diferença definitiva fará a mim ou você, em instantes
definidos de nossa vida, se esta fórmula do mundo ou
aquela outra for a verdadeira" (1979: 19)



O significado pragmático são os efeitos práticos que
provoca na crença do indivíduo. Para uma doente, por
exemplo, acreditar que Deus existe e que pode curá-lo
pode ter efeitos práticos muito melhores do que o caso de
ele ser ateu e achar que vai morrer. Essa crença, por
exemplo, poderia estimular seu sistema imunológico e
contribuir para o tratamento da doença. Portanto, em
James, "Deus" passa no teste pragmático..



Diz James: "Se há qualquer vida que seja realmente
melhor do que a que devemos levar, e se há qualquer
ideia que, em sendo acreditada, ajudar-nos-ia a levar tal
vida, então seria melhor para nós acreditar nessa ideia, a
não ser que, na verdade, a crença que se lhe depositasse
colidisse incidentalmente com outros benefícios vitais de
maior vulto" (1979: 29, grifos do autor)



RELIGIÃO TEM SIGNIFICADO PRAGMÁTICO 

James amplia o pragmatismo para além do método
científico, como o queria Peirce, para incluir questões
morais e, principalmente, religiosas

Para James, "[...] o pragmatismo alarga o campo da
procura de Deus. [...] Levará em conta as experiências
místicas se tiverem consequências práticas. Acolherá um
Deus que viva no âmago mesmo do fato privado - se esse
lhe parecer um lugar provável de encontrá-lo" (1979: 30)



(UNICENTRO 2013) - Todo conhecimento coloca o problema da
verdade. Pois quando conhecemos, sempre nos perguntamos se o
enunciado corresponde ou não à realidade. Isso nos remete para a
discussão a respeito do critério de verdade. Sobre o tema em
questão, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Para Descartes, o critério da verdade é a evidência. Evidente é toda a
idéia clara e distinta, que se impõe imediatamente e por si só ao
espírito.
b) Para Nietzsche é verdadeiro tudo o que contribui para fomentar a

vida da espécie e falso tudo o que é obstáculo ao seu desenvolvimento.
c) Com Kant, o realismo metafísico dos gregos é retomado. O
conhecimento se faz pela formação de conceitos, que são verdadeiros
enquanto adequados à realidade existente.
d) Para o pragmatismo, (William James, Dewey, Peirce), a prática é o

critério da verdade. Nesse caso, a verdade de uma proposição se
estabelece a partir de seus efeitos, dos resultados práticos.
e) O ceticismo radical se contradiz ao se afirmar, pois conclui que “toda

certeza é impossível e a verdade é inacessível” não deixa de ser uma
certeza, e tem valor de verdade.
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(Ufes 1999) A Declaração de Independência das 13

Colônias Inglesas da América do Norte, em 4 de julho de

1776, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou,

em seu texto, o princípio do(a)

a) direito de reação à tirania, inspirado em Locke.

b) negação do contrato social, nos termos expostos por

Rousseau.

c) separação da Igreja do Estado, conforme o pensamento

de Mably.

d) ilustração monárquica, defendido por Diderot.

e) utilitarismo, preconizado por Benthan, Mill e William

James.
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Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, foi nos 
Estados Unidos que ela encontrou campo para um rápido 
crescimento, surgindo as primeiras abordagens ou escolas em 
psicologia, dando origem as inúmeras teorias que existem 
atualmente. Assinale a (s) alternativa (s) correta (s):
I- O Behaviorismo, a Gestalt e Psicanálise são considerados as principais 
tendências teóricas deste século. 
II- O Estruturalismo e o Funcionalismo estão preocupados com a 
compreensão do mesmo fenômeno: “a consciência”, embora o fundador do 
Estruturalismo Edward Titchener se preocupará especificamente com os 
aspectos estruturais da consciência. I
II- O Associalismo criado por William James em seu postulado teórico 
preocupa-se em responder “o que fazem os homens” e “por que o fazem” 
elegendo a consciência como centro de suas preocupações. 
IV- A Gestalt tem seu berço na Europa e surge como uma negação da 
fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas tendências 
da Psicologia do século 19.
A Somente a alternativa I está correta.
B As alternativas II e III estão corretas.
C As alternativas I, II e IV estão corretas.
D As alternativas III e IV estão corretas.
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Na área da educação, faz-se necessário refletir sobre as 
bases teórico-filosóficas que subsidiam a prática 
profissional. Assim, considerando as teorias que enfocam 
as relações entre educação e psicologia, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Desvinculação entre o desenvolvimento e a aprendizagem.
2. Aprendizagem é desenvolvimento.
3. O desenvolvimento independe da aprendizagem.
4. Há relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem.
( ) Vygotsky. ( ) William James. ( ) Piaget. ( ) Koffka.

A 1 – 3 – 4 – 2.
B 4 – 2 – 1 – 3.
C 2 – 1 – 3 – 4.
D 3 – 4 – 2 – 1.
E 1 – 4 – 3 – 2.
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Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista
em micro-organismos, foi um dos principais
defensores e articuladores da campanha pela
vacinação obrigatória no governo Rodrigues Alves.
Quais ideias científicas guiavam o pensamento do
Cruz?

a) positivismo, cujo criador foi August Comte.

b) higienismo, cujo principal difundidor foi Louis
Pasteur.

c) sociologismo, defendido por Émile Durkheim.

d) fascismo, criado por Benito Mussolini.

e) pragmatismo, desenvolvido nos Estados Unidos
por William James.
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