Pró-Reitoria de Graduação
Plano de Ensino – 1º Quadrimestre de 2020
Observações:
1) A disciplina transcorreu presencialmente até o dia 13 de março.
2) A disciplina terá continuidade nos moldes dos ECE - Estudos Continuados Emergenciais a partir do
dia 20 de abril, no SIGAA. As modificações introduzidas para tanto estão detalhadas abaixo, na seção
“Conteúdo Programático e Cronograma”.

Código da disciplina:
DANHH2064-13SB
Créditos (T-P-I):
(4-0-4)
Código da turma:
Docente(s) responsável(is):

Segunda
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Caracterização da disciplina
Nome da disciplina: Problemas
metafísicos:
contemporâneas
Carga horária:
horas
Aula prática:
Câmpus:
Turma:
Turno: Manhã
Quadrimestre: 1º
César Fernando Meurer

Terça

Alocação da turma
Quarta
✓
✓

Quinta

Sexta

perspectivas
SB
Ano:

2020

Sábado

✓
✓

Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Aprofundar o conhecimento de debates contemporâneos no âmbito da metafísica.
Objetivos específicos
1) Conhecer os principais argumentos do tradicional debate realismo vs nominalismo;
2) Conhecer os principais argumentos do debate realismo vs anti-realismo;
3) Conhecer os principais argumentos da questão dos enunciados contrafactuais e dos mundos possíveis;
4) Conhecer os principais argumentos da disputa reducionismo vs emergentismo;
5) Conhecer os principais argumentos da disputa presentismo vs eternalismo.
Ementa
A disciplina destina-se ao aprofundamento dos problemas metafísicos, com atenção para seus
desdobramentos no pensamento contemporâneo. Dentre os temas a serem investigados incluem-se: o
tradicional debate entre o realismo e o nominalismo; o debate contemporâneo entre o realismo e
anti-realismo; a questão dos enunciados contrafactuais e dos mundos possíveis; e a oposição entre
reducionismo e emergentismo.

Aula
12.02

14.02

Conteúdo Programático e Cronograma
Conteúdo
Estratégias didáticas
Acolhida, apresentação do
Plano de ensino e da
bibliografia, combinações
práticas e demais
encaminhamentos para o bom
andamento do curso.
Introdução à metafísica
Exposição e discussão de:
contemporânea - parte 1
LOWE, E. Introduction: the
nature of metaphysics. In:
____. A survey of

Avaliação
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19.02

Introdução à metafísica
contemporânea - parte 2

metaphysics. Oxford: Oxford
University Press, p. 01-16.
LOUX, M. Introduction. In:
___. Metaphysics: a
contemporary introduction.
Londres: Routledge, 2006.

21.02

28.02

O tradicional debate realismo
vs nominalismo - parte 1

O tradicional debate realismo
vs nominalismo - parte 2

Estudo e discussão de:
BRANQUINHO, J. Realismo
metafísico. In: BRANQUINHO,
J.; SANTOS, R. Compêndio em
linha de problemas de filosofia
analítica. Lisboa: Universidade
de Lisboa, 2014. p. 01-31.
LOUX, M. Nominalism. In:
CRAIG, E. (Ed.) Routledge
Encyclopedia of Philosophy.
London: Routledge, 1998.

04.03

1ª avaliação parcial → Introdução + O tradicional debate realismo vs nominalismo

06.03

O debate realismo vs
anti-realismo - parte 1

11.03

O debate realismo vs
anti-realismo - parte 2

13.03

O debate realismo vs
anti-realismo - parte 3

Estudo e discussão de:
CASTRO, E.
Realismo/Anti-Realismo. In:
BRANQUINHO, J.; SANTOS, R.
Compêndio em linha de
problemas de filosofia
analítica. Lisboa: Universidade
de Lisboa, 2014. p. 01-32.
GARRETT, B. Realismo e
anti-realismo. In: ___.
Metafísica: conceitos-chave
em filosofia. Porto Alegre:
Artmed, 2008.

↓ ECE - Estudos Continuados Emergenciais ↓
Semana

Conteúdo

Estratégias didáticas

Avaliação

1ª e 2ª semana
(20.04 a 01.05)

Enunciados
contrafactuais e
mundos possíveis

- 01 (um) texto-base;
- 01 vídeo de apoio;
- 01 (um) questionário, com
três perguntas;
- 01 (um) fórum para
dúvidas e comentários sobre
o conteúdo;
- Outros materiais e recursos
complementares.

As respostas às perguntas do
questionário serão avaliadas e
os estudantes receberão
feedback individualizado.
O questionário será usado
como parâmetro para
controlar a frequência.

Pró-Reitoria de Graduação
Plano de Ensino – 1º Quadrimestre de 2020
3ª e 4ª semana
(04 a 15.05)

5ª e 6ª semana
(18 a 29.05)

7ª semana
(01 a 05.06)

A disputa
reducionismo vs
emergentismo

A disputa presentismo
vs eternalismo

- 01 (um) texto-base;
- 01 vídeo de apoio;
- 01 (um) questionário, com
três perguntas;
- 01 (um) fórum para
dúvidas e comentários sobre
o conteúdo;
- Outros materiais e recursos
complementares.
- 01 (um) texto-base;
- 01 vídeo de apoio;
- 01 (um) questionário, com
três perguntas;
- 01 (um) fórum para
dúvidas e comentários sobre
o conteúdo;
- Outros materiais e recursos
complementares.

As respostas às perguntas do
questionário serão avaliadas e
os estudantes receberão
feedback individualizado.
O questionário será usado
como parâmetro para
controlar a frequência.
As respostas às perguntas do
questionário serão avaliadas e
os estudantes receberão
feedback individualizado.
O questionário será usado
como parâmetro para
controlar a frequência.

Avaliação

Ensaio escrito individual (em
torno de 2 mil palavras)
acerca de um dos assuntos do
curso.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa

Instrumentos:
Na modalidade presencial → 01 (uma) avaliação parcial, em 04 de março.
Na modalidade ECE → 03 (três) questionários + 01 (um) ensaio escrito, a ser entregue na última semana.
Critérios:
Precisão conceitual e rigor argumentativo;
Pontualidade no envio das respostas aos questionários e do ensaio escrito.

Referências bibliográficas básicas
1. KIM, Jaegwon; SOSA, Ernest (eds.). Metaphysics: an anthology. Malden: Blackwell, 1999. 676 p.
(Blackwell philosophy anthologies).
2. IMAGUIRE, Guido; ALMEIDA, Custodio Luis S. de; OLIVEIRA, Manfredo Araujo de. Metafísica
contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2007. 399 p.
3. LOUX, Michael J. Metaphysics: a contemporary introduction. 3. ed. London: Routledge, 2006. 309 p.
(Routledge contemporary introductions to Philosophy).
Referências bibliográficas complementares
1.

BECKERMANN,

A.
Supervenience,
emergence
and
reduction.
em:
Disponível
<http://repositories.ub.uni-bielefeld.de/biprints/volltexte/2009/2351 .>
2. GARRETT, Brian. Metafísica: conceitos-chave em filosofia. [What this thing called metaphysics?]. Porto Alegre: Artmed,
2008. 190 p.
3. LEWIS, David K. Counterfactuals. Malden: Blackwell, 2001. 156 p.
4. MACKIE, John Leslie. The cement of the universe: a study of causation. New York: Oxford University Press, 1980. 329
p.

