
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Licenciatura/Bacharelado Turno: Noturno Currículo: 2019 

Unidade curricular: Estudos sobre Racionalismo (optativa) 

Disciplina Equivalente: Filosofia Moderna 

Docente Responsável: Bruno Leonardo Cunha 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período: 4º 

Carga horária: 60 horas Código CONTAC: 

[não preencher] 
Teórica: 60 horas Prática:  Total: 60 horas-aula  

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Caracterização do contexto e dos principais problemas examinados pela filosofia moderna, com ênfase na 
constituição da noção de subjetividade e nos princípios da metafísica racionalista moderna 

OBJETIVOS 

• Identificar e caracterizar os principais problemas enfrentados pela filosofia moderna. 

• Discutir o conceito de sujeito desenvolvido pela filosofia moderna, bem como as implicações dele 
decorrentes. 

• Compreender os elementos constituintes dos sistemas metafísicos racionalistas desenvolvidos na 
modernidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

•   A virada antropocêntrica da modernidade. 

• Descartes: a dúvida metodológica e o dualismo de substância. 

• Descartes: existência de Deus e do mundo exterior, o problema mente e corpo. 

• Espinosa: a teoria da substância e o monismo onto-teológico. 

• Espinosa: o determinismo ético e o problema mente- corpo. 

• Leibniz: a monadologia 

• Leibniz: a defesa da liberdade e o problema mente-corpo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Tecnologias de acesso: 

Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet 

Plataformas de vídeos: Youtube 

 



 

 

Atividades assíncronas: 

- Atividade de leitura: serão disponibilizados, para cada encontro virtual, um texto a ser previamente lido, 
de acordo com o seguinte cronograma: 

• 1º. Encontro (25/01): A virada antropocêntrica da modernidade (leitura) 

• 2º. Encontro (01/02): Descartes e a subjetividade (apresentação geral). 

• 3º. Encontro (08/02): Meditações: segunda meditação (leitura). 

• 4º. Encontro (22/02): Meditações: terceira meditação (leitura). 

• 5º. Encontro (01/03): Meditações: quarta e quinta meditações (leitura). 

• 6º. Encontro (08/03): Espinosa e o monismo panteísta (apresentação geral). 

• 7º. Encontro (15/03): Ética: Primeira parte – Deus (leitura) 

• 8º. Encontro (22/03): Ética: Segunda Parte – A natureza e a origem da mente (leitura) 

• 9º. Encontro (29/03): Leibniz e a monadologia  (apresentação geral). 

• 10º. Encontro (05/04): Discurso de metafísica: parte 1 (leitura).  

• 11º. Encontro (12/04): Discurso de metafísica: parte 2 (leitura). 

• 12º. Encontro (19/04): Discurso de metafísica: parte 3 (leitura).. 

 

Atividades síncronas: 

- encontros virtuais semanais, de acordo com o cronograma abaixo.<GoogleMeet> 

 

Atendimento aos estudantes: 

- o atendimento, previamente agendado (com pelo menos 3 dias de antecedência), ocorrerá às quartas-feiras, às 

19:00.  

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS 

• 1º. Encontro (25/01): A virada antropocêntrica da modernidade. 

• 2º. Encontro (01/02): Descartes e a subjetividade (apresentação geral). 

• 3º. Encontro (08/02): Meditações: a dúvida metodológica e o dualismo de substância. 

• 4º. Encontro (22/02): Meditações: a prova da existência de Deus e do mundo externo. 

• 5º. Encontro (01/03): Meditações: o problema mente-corpo. 

• 6º. Encontro (08/03): Espinosa e o panteísmo (apresentação geral). 

• 7º. Encontro (15/03): Ética: a substância e seus modos e afecções. 

• 8º. Encontro (22/03): Ética: o problema mente-corpo. 

• 9º. Encontro (29/03): Leibniz e a monadologia  (apresentação geral). 

• 10º. Encontro (05/04): Discurso de metafísica: a teoria da substância.  

• 11º. Encontro (12/04): Discurso de metafísica: a conciliação entre liberdade e necessidade. 

• 12º. Encontro (19/04): Discurso de metafísica: o problema mente-corpo. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que 
realizar menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 



 

 

11, Inciso I da Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

 

Avaliação 

Redação e envio dos fichamentos, através do Portal Didático, nas datas estabelecidas. 

Os fichamentos poderão ser enviados posteriormente com o decréscimo de 50 % da nota para cada 
fichamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DESCARTES, R. Meditações metafísicas (seguidas das objeções, respostas e cartas). Tradução de Jacob 
Guinsburgh e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
 
LEIIBNIZ. Os princípios da filosofia ditos a Monadologia. Tradução de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: 
Abril Cultural, 1974. (Coleção Os pensadores). 
 
SPINOZA, B. Ética. Tradução e notas de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  (Edição bilíngue 

latim/português). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATTISTI, César Augusto. O método de análise em Descartes. Cascavel: EDUNIOESTE, 2002. 
 
BENNETT, Jonathan. Um estúdio de la ética de Spinoza. México: Fondo de Cultura Económica, 1990. 
 
CHAUÍ, Marilena. A nervura do real: imanência e liberdade em Espinosa. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999.  
 
LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica. Tradução de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Abril Cultural, 
1974. (Coleção Os pensadores). 
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Prof. Bruno Leonardo Curso Prof. Rogério A. Pícoli 

Professor Responsável Coordenador do Curso 
 


