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Ementa: Do Renascimento ao Iluminismo. Atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nesses
temas.

Objetivo: Fornecer uma introdução à história da filosofia moderna a partir do  estudo de textos
selecionados, em especial de textos de alguns dos principais  filósofos do período, estimulando a
compreensão e crítica de suas principais questões e doutrinas.

Objetivos específicos
1.  Reconhecer a importância e o papel do ceticismo para o desenvolvimento da filosofia moderna,

seja como um obstáculo epistemológico que, considerado uma ameaça à nossa capacidade de
conhecer a verdade procurou ser rejeitado, seja como filosofia que parcial ou integralmente foi
acolhida.

2.  Analisar as respostas a alguns dos principais problemas filosóficos enfrentados pelos filósofos do
período, tais como o problema da origem das ideias, o problema do conhecimento do mundo
exterior, o problema dos limites do entendimento humano, o problema do método, etc.

3.  Refletir  sobre  a  atualidade  das  principais  questões  e  doutrinas  apresentadas  pela  filosofia
moderna.
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Programa
1.  Tópico  1. As  origens  do  pensamento  moderno  e  a  ideia  de  modernidade. O humanismo

renascentista. A  Reforma  protestante. A  revolução  científica. A  redescoberta  do  ceticismo
antigo. O ceticismo de Montaigne.

2. Tópico  2.  Descartes  e  a  filosofia do  cogito. O projeto  filosófico  de  Descartes. O ceticismo
metodológico. O problema do mundo exterior. As  Meditações  metafísicas  e o  argumento do
cogito. Análise do argumento do cogito.

3. Tópico 3. A tradição empirista e a experiência como guia. Bacon e o método experimental. A
reivindicação de um novo tipo de saber. A teoria dos ídolos, de Bacon.

4. Tópico 4.  As teorias das ideias de Locke e a crítica ao inatismo. A defesa do empirismo. A
doutrina das qualidades primárias e secundárias.

5.  Tópico 5. O imaterialismo de Berkeley. A resposta de Berkeley ao ceticismo moderno.
6. Tópico 6. O ceticismo mitigado de Hume. O princípio da cópia. Princípios da Associação de

Ideias. Causalidade e hábito. A ideia de conexão necessária. Aspectos céticos e anticéticos da
filosofia de Hume.

7. Tópico  7.  Kant  e  a  filosofia  crítica. O  idealismo  transcendental  e  realismo. A  revolução
copernicana na Epistemologia.

Metodologia: O curso será ministrado mediante aulas expositivas e por meio do estudo dirigido dos
textos selecionados, sobre os quais serão apresentadas atividades complementares a serem realizadas
e  submetidas  em prazos  determinados  via  Moodle, especialmente  questionários  sobre  os  textos
propostos para leitura obrigatória.

Cronograma: Um cronograma detalhado, com a divisão dos tópicos e os textos a serem abordados
em cada encontro será publicado ambiente da disciplina, no Moodle. As atividades de PCC, prática
de  componente  curricular, correspondem  a  leitura  dos textos  indicados  acerca  dos  quais  serão
propostos questionários, que devem ser respondidos e submetidos via Moodle. 

PCC: Para o cumprimento das horas de Prática de Componente Curricular, a serem realizadas na
quinta  hora  da  disciplina, propõe-se  um levantamento  bibliográfico  de  textos  (livros  didáticos,
manuais, histórias da filosofia) voltados para o ensino médio que apresentem e discutam um ou
outro  dos  tópicos  sobre  filosofia  moderna  abordados  neste  programa. Uma  vez  realizado  este
levantamento, propõe-se a escolha de duas referências que tratam do mesmo tópico e a elaboração
de uma análise crítica comparativa entre ambas, justificando a escolha de uma das referências como a
mais adequada para utilização em numa eventual aula destinada a estudantes do ensino médio.

Avaliação:  A avaliação será feita com base em uma  prova, a ser realizada em sala se aula, a qual
consistirá  na  apresentação  de  três  questões  gerais  reformuladas  a  partir  de  algumas  questões



previamente propostas na forma de tarefas a serem submetidas no Moodle. A prova terá peso de
50%. A submissão de todas as tarefas no Moodle terá um peso de 50 %. As tarefas submetidas no
Moodle  não  serão  “corrigidas”, nem  receberão  notas  separadamente. A  nota  corresponderá  ao
conjunto das atividades submetidas. Apesar de não serem corrigidos após a submissão, é importante
que os questionários sejam respondidos adequadamente e que eventuais dúvidas sobre as questões
sejam esclarecidas antes da submissão. 

Atendimento: Atendimentos individuais podem ser combinados via e-mail (j.conte@cfh.ufsc.br) ou
fazendo uso do recurso “Fórum”, no ambiente Moodle. 
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* Outras referências poderão ser indicadas oportunamente para maior aprofundamento no estudo
dos temas e problemas abordados no curso.


