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Título: A filosofia moderna em Descartes e Kant 

 

Objetivo: Trata-se de apresentar alguns dos temas centrais da filosofia moderna a 

partir de dois dos autores com maior presença no debate de ideias deste período 

histórico: Descartes e Kant. No primeiro módulo, conduzido pela leitura das 

Meditações metafísicas de Descartes, serão examinadas as etapas argumentativas 

da dúvida, o argumento do cogito e os seus desdobramentos, a teoria da 

representação e a primeira prova a posteriori da existência de Deus. No segundo 

módulo, organizado em torno da Crítica da razão pura de Kant, examinaremos o modo 

como a filosofia crítica rearticula alguns desses problemas mediante um 

reposicionamento das noções anteriores de subjetividade, razão e conhecimento, 

inaugurando um novo modo de pensar filosófico. Nesse sentido, por meio da 

introdução aos pensamentos de Descartes e Kant, o curso buscará oferecer uma 

visão ampla do desenvolvimento da filosofia moderna, desde o século XVII até os 

primórdios do século XIX. 

 

Conteúdo programático: 

Aula 01: Introdução e apresentação do curso 

Aula 02: O projeto filosófico de Descartes nas Meditações metafísicas. 

Aula 03: A dúvida como método: sentidos e imaginação postos em questão. 

Aula 04: A dúvida como método: a razão posta em questão. 

Aula 05: Existência e natureza do sujeito pensante. 

Aula 06: Prioridade do conhecimento da alma sobre o conhecimento do corpo.



Aula 07: A teoria da representação. 

Aula 08: A primeira prova a posteriori da existência de Deus. Alcance e função. 

Aula 09: Kant e a “revolução copernicana”: introdução à filosofia crítica. 

Aula 10: O problema do conhecimento: a possibilidade dos juízos sintéticos a priori  

Aula 11: Sensibilidade: fenômeno, coisa em si e as formas puras da intuição. 

Aula 12: Lógica, subjetividade transcendental e o entendimento. 

Aula 13: Ideias e ilusões da razão. 

Aula 14: Os limites do conhecimento: o problema da metafísica. 

Aula 15: Filosofia e liberdade: razão prática e os desdobramentos da filosofia crítica. 

 

Metodologia e atividades didáticas: Nossas semanas de aula serão normalmente 

divididas em três atividades principais: aulas ao vivo (síncronas, com cerca de 50 

mins.), via Conferência Web/RNP (acessada pelo Moodle); debates assíncronos entre 

os(as) alunos(as), no Fórum do Moodle, com formulação de questões a partir do 

conteúdo de estudo da aula; debate ao vivo (síncrono, com cerca de 50 mins., também 

via Conferência Web/RNP), com professor(a) e alunos(as), para discussão e 

esclarecimento das principais questões. 

 

Avaliação: Duas provas escritas, individuais, que constarão de perguntas pontuais, 

dadas ao fim de cada um dos módulos, sobre a argumentação de passagens 

discutidas em sala das Meditações metafísicas de Descartes e da Crítica da razão 

pura de Kant. 
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