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Pré-requisitos:

Equivalências:

Semestre: 2020/2

Curso: Filosofia

Turma: 6323
(4.1830-4 / 6.1930-1)

Fase: 6ª

Tipo:
( ) obrigatória

( X ) optativa

Carga Horária: 90h/a
Teórica: 90 h/a
Prática:

Carga Horária síncrona: 29 h/a

Carga Horária assíncrona: 61 h/a

PCC:

Professor: Jerzy André Brzozowski E-mail: jerzyab@gmail.com

Moodle (URL): a definir

Ementa:
Análise dos problemas metafísicos clássicos nas discussões contemporâneas.

Objetivos:
Ao fim desta disciplina, a/o participante deverá ser capaz de compreender em linhas gerais 
algumas das principais teorias filosóficas sobre identidade, existência e modalidade no campo de 
estudos conhecido como Metafísica Analítica.

Conteúdo Programático:
 Meinongianismo: a distinção entre existência e substistência
 O debate de Carnap e Quine sobre a ontologia
 A ontologia das entidads ficcionais: Amie Thomasson
 As leis de Leibniz acerca da identidade
 O realismo modal de Lewis
 A questão da identidade através de mundos possíveis: essencialismo vs. haecceitismo

Metodologia (detalhar atividades síncronas e assíncronas):

Esta  disciplina  tem  por  objetivo  apresentar  uma  abordagem  panorâmica  de  alguns
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problemas contemporaneamente discutidos no campo da Metafísica Analítica. A disciplina
está  dividida  em  dois  módulos;  no  primeiro,  trataremos  de  questões  relacionadas  ao
conceito  de  existência,  em  particular  da  existência  dos  objetos  ficcionais.  O  segundo
módulo tratará de questões acerca da identidade e as formas como ela pode ser concebida
em âmbitos modais. Nesse sentido, contrastaremos pelo menos duas posições acerca da
identidade transmundana: o essencialismo e o haecceitismo.

Atividades assíncronas
A cada semana, será disponibilizado pelo Moodle um vídeo contendo o conteúdo a ser trabalhado
naquela semana. A situação esperada é que as/os participantes tenham condições de assistir esse
vídeo e ler o texto indicado até cada uma das datas do cronograma. Todos os textos da bibliografia
serão disponibilizados em língua portuguesa através do ambiente Moodle.

A quinta hora
A quinta  hora-aula  prevista  na  disciplina,  para  ocorrer  nas  sextas  às  19:30  será  dedicada  a
atividades assíncronas desenvolvidas pelos participantes da disciplina. Tais atividades consistirão,
principalmente, de leituras e/ou exercícios complementares disponibilizados na página do Moodle.

Atividades síncronas
As datas  indicadas  no  cronograma correspondem à  realização  de  um encontro  síncrono,  com
duração de 1h30, via Moodle ou outra plataforma virtual de escolha dos participantes da disciplina.
Esse encontro tem por objetivo promover  um espaço de interação entre  as/os participantes da
disciplina. A princípio, esses encontros serão gravados pelo professor e postados posteriormente no
Moodle.

Ressalta-se que as/os participantes têm direito à sua imagem, isto é, não podem ser forçados a ligar
câmera nem microfone. Também podem impedir a difusão de eventuais gravações da aula que
sejam publicadas sem a sua permissão expressa.

Cronograma  (detalhar atividades síncronas e assíncronas):

Aula Data Atividade síncrona Atividade assíncrona / leitura

01 27/10/21 Apresentação da disciplina

Módulo 1: Existência

02 03/11/21 Existência: Meinong Meinong, “Sobre a teoria do objeto”

03 10/11/21 Existência: Frege e Russell Branquinho, “Existência”

04 17/11/21 Existência: Carnap Carnap, “Empirismo, Semântica, Ontologia”

05 24/11/21 Existência de objetos ficcionais 1 Amie Thomasson, “Personagens ficcionais 
como objetos abstratos”

06 01/12/21 Existência de objetos ficcionais 2 Fiora Salis, “Entidades Ficcionais”

07 08/12/21 “Ontologia fácil”: Amie 
Thomasson

Amie Thomasson, “A insustentável leveza da 
existência”

08 15/12/21 Avaliação 1

Módulo 2: Identidade

09 02/02/22 Identidade: Leibniz Branquinho, “Identidade”
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10 09/02/22 Identidade transmundana: Lewis Lewis, “Mundos possíveis”
Jacinto, “Mundos possíveis”

11 16/02/22 Mereologia, composição e 
identidade

Hax Júnior, “Composição material”

12 23/02/22 Haecceitismo Max Black, “A identidade dos indiscerníveis”

13 02/03/22 Comparando essencialismo vs. 
haecceitismo

Sonia Roca-Royes, “Propriedades essenciais e
essências individuais”

14 09/03/22 Thomasson novamente: uma saída
inferencialista/normativista?

Thomasson, “Lidando com afirmações modais
de re e a posteriori”

15 16/03/22 Avaliação 2

16 23/03/22 (Dia não letivo) Recuperação

Avaliação:

O controle de frequência será realizado através dos registros de acesso gerados pela plataforma
Moodle.
A avaliação será baseada em dois trabalhos escritos, a serem realizados de forma individual e sem
consulta,  com os  seguintes  prazos  de  entrega:  15/12/2021 e  16/03/2022.  As  questões  para  as
avaliações serão disponibilizadas com pelo menos duas semanas de antecedência em relação a
essas datas. A média final será dada pela média aritmética dessas duas Notas Parciais.
Conforme consta no Regulamento dos cursos de Graduação da UFSC (art. 70, § 2), o aluno com
frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco
vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre. Essa avaliação terá como
data-limite de entrega o dia 23/03/2022 e sua nota substituirá a Nota Parcial mais baixa.

Bibliografia básica (por ordem de apresentação na disciplina):

1. MEINONG, A. Sobre a teoria do objeto. In: Três aberturas em ontologia: Frege, 
Twardowski e Meinong. Trad. Celso Braida. Florianópolis: Rocca Brayde, 2005.

2. BRANQUINHO, J. Existência. In: Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia 
Analítica. [s.l.] Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.

3. Quine, W. v. O. Sobre o que há. In: De Um Ponto de Vista Lógico. São Paulo: UNESP, 
2010. 

4.  CARNAP, R. Empirismo, semântica e ontologia. In: Schlick e Carnap (vol. Os 
Pensadores). Org. Pablo Mariconda. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

5. THOMASSON, Amie. Personagens ficcionais como objetos abstratos. In: Fiction and 
Metaphysics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. (será disponibilizada 
tradução)

6. SALIS, Fiona. Entidades Ficcionais. In: Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia 
Analítica. [s.l.] Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.

7. THOMASSON, Amie. A insustentável leveza da existência. In: Ontology Made Easy. 
Oxford: Oxford University Press, 2015. (será disponibilizada tradução)
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8. BRANQUINHO, J. Identidade. In: Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia 
Analítica. [s.l.] Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2020.

9. LEWIS, D. K. Mundos possíveis. In: Counterfactuals. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1973. (será disponibilizada tradução)

10. JACINTO, B. Mundos Possíveis. In: Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia 
Analítica. [s.l.] Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.

11. HAX JUNIOR, B. Composição Material. In: Compêndio em Linha de Problemas de 
Filosofia Analítica. [s.l.] Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.

12. BLACK, M. A identidade dos indiscerníveis. Mind: New Series, v. LXI, n. 242, p. 153–
164, 1952. (será disponibilizada tradução)

13. ROCA-ROYES, S. Essential Properties and Individual Essences. Philosophy Compass, v. 
6, n. 1, p. 65–77, jan. 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-
9991.2010.00364.x>. (será disponibilizada tradução)

14. THOMASSON, Amie. Norms and Necessity. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Bibliografia complementar
IMAGUIRE, G.; ALMEIDA, C. L. S.; OLIVEIRA, M. A. (Org.). Metafísica contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2007.

 

Observações

O horário de atendimento do professor se dará por agendamento, e poderá ocorrer por e-mail, 
Moodle, ou qualquer outra plataforma de chat ou videoconferência. 
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