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ALETHEIA | PERSPECTIVA GREGA

> não se questiona o que os sentidos confirmam

> não-oculto: verdade que se manifesta na evidência

A verdade estaria naquilo que a

realidade apresenta e no modo

como é apreendida pelos sentidos













VERITAS | PERSPECTIVA ROMANA

> não se questiona a veracidade do que se enuncia

> discurso: verdade que se manifesta pelo comunicar

A verdade estaria naquilo que a

linguagem apresenta e no modo

como ela fundamenta a realidade











EMUNAH | PERSPECTIVA HEBRAICA

> não se questiona a veracidade do que se confia

> confiança: verdade que se manifesta pela credulidade

A verdade estaria naquilo em que

se confia ou no que se pode depositar

algum crédito racional ou não











JUÍZO ANALÍTICO E SINTÉTICO | PERSPECTIVA MODERNA

> não se questiona a veracidade do resultado de estudos

> estudo e conclusão: verdade que resulta de processos

A verdade estaria nos resultados

que se alcança a partir dos estudos

realizados acerca da realidade







PRAGMÁTICA | PERSPECTIVA PÓS-MODERNA

> não se questiona a veracidade do que se necessita

> utilidade: verdade baseada no uso, em fatores práticos

A verdade estaria na utilidade

de um enunciado ou daquilo

(objeto) a que se alcança





CRISE DE REFERENCIAL | PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

> referências: perda dos fundamentos do saber

> sentidos: perda dos significados do que se sabe

Não há elementos universais

capazes de fundamentar

conhecimentos verdadeiros















1. LARANJA1. LARANJA 4. VERMELHO4. VERMELHO

Na lista que será exibida abaixo, procure
pronunciar as cores que você verá, e
não os nomes que estarão digitados

2. LILÁS2. LILÁS 5. AZUL5. AZUL

3. VERDE3. VERDE 6. PRETO6. PRETO
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