
 

 

UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FAFIL 

NOME DA DISCIPLINA: Filosofia Moderna (Filosofia Moderna I) 

CURSO: FILOSOFIA (1Diurno+1Noturno) 

ANO: 2020/01 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO NOVAES DE REZENDE 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula (32 horas síncronas; 32 assíncronas) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL*: 4 horas (2 horas síncronas, 2 horas assíncronas) 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Não 

RECOMENDAÇÕES: (1) Espera-se que as alunas e os alunos disponham de ao menos 2 horas semanais, 

fora do horário de aula, para a realização das atividades assíncronas. (2) Exige-se que as alunas e os alunos 

compareçam à aula virtual já havendo lido a bibliografia a ser discutida em cada ocasião; (3) Recomenda-

se que as alunas e os alunos iniciem o semestre já havendo feito uma primeira leitura das seis Meditações 

sobre filosofia primeira, de Descartes, indicadas na Bibliografia abaixo. (4) Desrecomenda-se a utilização 

de bibliografia colhida na internet, ou alhures, sem indicação do professor. (5) Adverte-se que a utilização 

de qualquer fonte não revelada em qualquer forma de avaliação implicará a anulação sumária da avaliação. 

 

EMENTA: Estudo introdutório de temas centrais e autores(as) representativos(as) da modernidade. 

 
I.– OBJETIVO GERAL: Caracterizar o início da filosofia moderna em sua vertente dita “racionalista”. 

 
II.– OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
A) Situar no quadro histórico e conceitual da revolução científica dos séculos XVI e XVII a proposta 

cartesiana de refundamentação do conhecimento científico. 

 
B) Determinar o conceito cartesiano de pensamento que subjaz a essa refundamentação. 

 
C) Elucidar a relação entre o conceito cartesiano de pensamento e os conceitos de atenção, clareza, 

distinção, evidência, persuasão e outros que auxiliam na caracterização das propriedades epistêmicas 

do ato de pensar em Descartes. 

D) Elucidar a relação entre o cogito, as provas da Existência de Deus e a possibilidade de conhecimento 

do mundo exterior 

 

III. – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / CRONOGRAMA 

 

UNIDADE I - Introdução (2 aulas) 

 

1. Apresentação do programa 

• ATIVIDADE SÍNCRONA leitura conjunta de GALILEI, G. O Ensaidaor, 

parágrafo 48. Tradução Marcelo Moschetti, in Revista Guairacá, V. 29, No. 2, 

2013. 

 

2. - Vida e Obra de R. Descartes.  

 
• ATIVIDADE SÍNCRONA: leitura conjunta e comentário do artigo “Vida e 

Obra”, de Stephen Gaukroger in. Broughton, J. & Carriero, J (orgs.) 2011. 
 

• ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: (a) assistir ao filme Cartesius, de Roberto 

Rossellini, Versátil Vídeo, 2009; (b) Responder questões sobre o livro de 

Franklin Leopoldo e Silva: Descartes - A Metafísica da Modernidade. São 

Paulo: Ed. Moderna, 2005. 

 

 



 

 

UNIDADE II - Meditações: Pensamento e Extensão (9 aulas) 

 

 

3. - Leitura e Comentário das 2 primeiras Meditações Metafísicas. 

 

• ATIVIDADES SÍNCRONAS: leitura conjunta, comentário e discussão dos textos 

de Descartes. Traduções indicadas: -DESCARTES, R. Meditações sobre filosofia 

primeira. Trad. Introd. e Notas: Fausto Castilho Campinas: Ed. UNICAMP, 2004. -

DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. Texto seguido de Objeções e respostas. 

Col. Os Pensadores. Trad. Introd. e Notas: Bento Prado Jr. e Gilles Gaston Granger, 

São Paulo: Abril Cultura, 1972. 
 

• ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: leitura individual e fichamento dos artigos: (1) 

Catherine Wilson: "Descartes e Agostinho"; (2) Michael Friedman: “Descartes e 

Galileu: copernicanismo e fundamento metafísico da Física”; (3) Murray Miles: "O 

método de Descartes";  (4) David Owens: "O uso cartesiano da dúvida". Todos 

contidos em Broughton, J. & Carriero, J (orgs.) 2011  

 

 

 
3.1 - O Cogito como núcleo lógico-ontológico da crítica de Descartes à Lógica Escolástica (excertos 

das Regras e do Discurso do Método). 

 

• ATIVIDADES SÍNCRONAS: leitura conjunta, comentário e discussão dos textos 

de Descartes. Traduções indicadas: -DESCARTES, R. Discuros do Método e 

Ensaios. São Paulo: Ed. Unesp, 2018. -DESCARTES, R.  Regras Para a Direção 

do Espírito. In Obras Escolhidas. Trad. Introd. e Notas: J. Guinsburg, R. Romano & 

N. Cunha. São Paulo Perspectiva 2010 

 
• ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: leitura individual e fichamento dos artigos: (1) 

Roger Ariew:  "Descartes e o Escolasticismo: o pano de fundo intelectual do 

pensamento de Descartes"; (2) Peter Markie: "O Cogito e sua Importância"; (3) 

Jannet Broughton: "Conhecimento de si", (4) Deborah Brown: "Descartes sobre 

as ideias verdadeiras e falsas" e (5) Sarah Patterson: "Percepção clara e distinta". 

Os artigos (1) e (2) estão em J. Cottingham (org) 2009;  Os artigos (3), (4) e (5) estão 

contidos em Broughton, J. & Carriero, J (orgs.) 2011. 

 

UNIDADE III Meditações: Deus e o Mundo Exterior (5 aulas) 

 

 

4 - Leitura e Comentário das 4 últimas Meditações Metafísicas. 

 

• ATIVIDADES SÍNCRONAS: leitura conjunta, comentário e discussão dos textos 

de Descartes. Traduções indicadas das Meditações e do Discurso do Método: 

mesmas indicadas nos itens 3 e 3.1 supra. Tradução dos Princípios de Filosofia: 

DESCARTES, R. Princípios de Filosofia. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2002 

 
• ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: (a) assistir ao mini-curso sobre as provas da 

Existência de Deus ministrado pela FAFIL-UFG; (b) leitura individual e fichamento 

dos artigos: (1) Jean-Marie Beyssade: "A Ideia de Deus e as provas de sua 

existência"; (2) Louis Loeb: "O círculo Cartesiano"; (3) John Cottingham: "O 

papel de Deus na Filosofia Cartesiana"; (4) John Carriero: "O círculo Cartesiano e 

o fundamento do conhecimento". Os artigos  (1) e (2)  estão em J. Cottingham (org) 

2009;  Os artigos (3) e (4) e (5) estão contidos em Broughton, J. & Carriero, J (orgs.) 

2011. 

 

 

 

IV.  METODOLOGIA 

 



 

 

Levando em conta as especificidades do ensino emergencial remoto adotado pela UFG no contexto da pandemia de 

COVID-19 neste semestre letivo, a disciplina será dividida entre (a) 50% de atividades síncronas e (b)  50% de atividades 

assíncronas. 

 

 (a) As atividades síncronas semanais serão divididas em 2 partes sequenciais, no horário previsto para aula, 

cada uma com duração de 1h (uma hora  = 60 minutos), caracterizadas como segue: 

Parte 1: Leitura conjunta e comentada dos textos de Descartes. Nesta parte o professor protagoniza a atividade, realizando 

a leitura e elaborando comentários explicativos sobre o texto lido. 

Parte 2: Discussão coletiva, levantamento de dúvidas e esclarecimentos tanto sobre o texto lido conjuntamente quanto 

sobre os textos lidos individualmente nas atividades assíncronas. A boa participação pela(o) estudante nesta segunda parte 

contribuirá para suprir eventuais deficiências de pontuação nas notas oriundas das avaliações 

 As atividades síncronas serão ministradas através do Google Meet e serão gravadas (ou terão pelo menos os 

áudios gravados) para contornar eventuais perdas das atividades síncronas por parte dos estudantes. 

 

 (b) PRODUÇÃO DOS ESTUDANTES: As atividades assíncronas consistirão em atividades de 

aproximadamente 2 horas semanais mas que podem ser realizadas ao longo de todo o período compreendido por cada 

uma das partes da disciplina (2 aulas para a introdução, 9 aulas para a Unidade II e 5 aulas para a Unidade III), salvo 

indicação em contrário pelo professor. Tais atividades variarão entre (a) assistir a filmes disponíveis online e responder 

questionários sobre eles; (b) ler e fichar artigos, produzindo fichamento simples para entrega; (c) assistir a mini-cursos 

online e responder questionários sobre eles. 

 O cumprimento de todas as atividades assíncronas pela(o) estudante é parte da avaliação e corresponderá a 4 

pontos na média final. 

 Haverá um grupo de WhatsApp para garantir a melhor comunicação possível entre os estudantes e entre eles e 

o professor. 

 

 

V. AVALIAÇÃO 

 Levando em conta as já referidas especificidades do ensino emergencial remoto adotado pela UFG, TODAS 

AS AVALIAÇÕES SERÃO ASSÍNCRONAS e consistirão nas seguintes 2 (duas) atividades, correspondendo às notas 

N1 e N2: 

 

N1 = PRODUÇÃO DOS ESTUDANTES: Realização e entrega de todos os fichamentos e questionários relativos às 

atividades assíncronas, dentro dos prazos previstos na descrição das mesmas (cf. supra, item IV - b) = 4 pontos (cada 

atividade valendo, portanto, cerca de 0,25 pontos). 

N2: Realização de Prova, individual, em casa, por escrito, com consulta. A prova será composta de 3 questões relativas 

a qualquer um dos conteúdos efetivamente contemplados pelas aulas e/ou pelos textos especificados no programa. Serão 

necessariamente questões dissertativas que exijam da(o) estudante a capacidade de relacionar dois ou mais conceitos, 

jamais esgotando-se na mera localização e devolução de informações ou dados contidos nas aulas ou na bibliografia. 

Cada questão valerá 2,0 (dois) pontos, totalizando 6,0 (seis pontos) 

 

A Nota final será composta pela soma simples de N1 e N2.  

 

NF=N1+N2 

A(O) estudante que não atingir a nota mínima para ser aprovada(o) poderá realizar prova substitutiva de N2. Não haverá  

possibilidade substituição N1 (pois trata-se de nota correspondente aos requisitos de empenho, pontualidade, regularidade 

e correção na execução das atividades assíncronas ao longo de toda a disciplina). Não obstante, pode haver  eventual 

complementação de N1 em razão de boas participações na Parte 2 das atividades síncronas (cf. supra). 

 

Critérios empregados em todas as avaliações: (i) pertinência e relevância das participações, respostas ou análises 

relativamente ao assunto estudado nesta disciplina; (ii) mobilização adequada da bibliografia aqui indicada; (iii) 

consistência interna, exatidão e rigor argumentativo dos discursos (orais ou escritos) produzidos pelo aluno; (iv) 

autonomia e originalidade na assimilação e reelaboração própria dos conteúdos pelo aluno; (v) uso correto da língua 

portuguesa; (vi) idoneidade na produção do material a ser avaliado (OBS1: qualquer forma de plágio implicará liminar e 

sumariamente a não-avaliação do material pelo professor e a atribuição de nota zero ao aluno). 
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