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Caracterização da disciplina 

Código da 

disciplina:  

NHH2064-

13 

Nome da disciplina: Problemas metafísicos: perspectivas 

contemporâneas 

Créditos (T-P-

I): 

(4 - 0 - 4 ) Carga 

horária: 

        48 

horas 

Aula prática:   Câmpus: Remoto 

Código da 

turma: 

 Turma:   Turno: M & N Quadrimestre: 1 Ano: 2022 

Docente(s) responsável(is): Renato Rodrigues Kinouchi 

 

Alocação da turma 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

8:00 - 9:00   X    

9:00 - 10:00   X    

10:00 - 11:00       

11:00 - 12:00 X      

12:00 - 13:00 X      

13:00 - 14:00       

14:00 - 15:00       

15:00 - 16:00       

16:00 - 17:00       

17:00 - 18:00       

18:00 - 19:00       

19:00 - 20:00    X    

20:00 - 21:00   X    

21:00 - 22:00 X      

22:00 - 23:00 X      

 

IMPORTANTE: Atendimento aos discentes para dúvidas: todas as segundas-feiras, das 12h às 13h e 

das 18h às 19h. Também pode ser utilizado o grupo de WhatsApp da turma, a qualquer momento. 
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Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 

 

Aprofundar o conhecimento dos debates contemporâneos no âmbito da metafísica. 
 

Objetivos específicos 

A partir de uma perspectiva contemporânea, conhecer os principais argumentos dos debates envolvendo 

acaso e necessidade, causação, compatibilismo e incompatibilismo, reducionismo e emergentismo.  

 

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. 
 

Conteúdo programático 

Semana Conteúdo Estratégias didáticas Avaliação 

1 Apresentação do curso Primeiras orientações sobre o 

conteúdo do curso, forma de 
avaliação e cronograma das 

atividades. 

 

2 Sobre o acaso Aula expositiva, leitura e 
discussão do texto “A loteria 

da Babilônia” 

  

3 Feriado do carnaval Não haverá aula  

4 O ser acidental Aula expositiva, leitura e 
discussão de excerto da 

Metafísica, Aristóteles  

 

5 Acaso, probabilidade e 

propensão 

Aula expositiva, leitura e 

discussão do texto “A doutrina 

dos acasos” de C. S. Peirce 

 

6 Acaso, evolução e consciência Aula expositiva, leitura e 

discussão do texto “Ainda 

existe consciência?” de R. R. 
Kinouchi 

 

7 Causação Seminário online. A definir 

as(os) estudante responsáveis  

Recomenda-se participação na 

discussão do Seminário. 

8 Compatibilismo e 

Incompatibilismo 

Seminário online. A definir 

as(os) estudante responsáveis 

Recomenda-se participação na 

discussão do Seminário. 

9 Reducionismo e Emergentismo  Seminário online. A definir 

as(os) estudante responsáveis 

Recomenda-se participação na 

discussão do Seminário. 

10 Realismos, Nominalismo e 

Anti-realismo 

Seminário online. A definir 

as(os) estudante responsáveis 

Recomenda-se participação na 

discussão do Seminário. 

11 Entrega do trabalho final Encaminhar o texto produzido 

para o professor 

Avaliação qualitativa do 

trabalho produzido 

12 Encerramento: divulgação dos 

conceitos finais 
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Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

 

Avaliação qualitativa do Trabalho Final: por conceitos. O critério se baseia no rigor, clareza, originalidade e 
pertinência dos conceitos e dos argumentos empregados no trabalho.   

 

Não haverá avaliação das Aulas expositivas e dos Seminário, por se tratarem de atividades síncronas, mas 

recomenda-se a participação nas discussões ou acesso ao conteúdo gravado.  
 

 

Referências bibliográficas básicas 

KIM, J. & SOSA, E. (orgs.). Metaphysics: An Anthology. Malden: Blackwell, 1999.  
 
LOUX, M.J. Metaphysics – A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2002.  
 
IMAGUIRE, Guido; ALMEIDA, Custodio Luis S. de & OLIVEIRA, Manfredo Araujo de (orgs). Metafísica contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 

Referências bibliográficas complementares 

BORGES, J. L. A loteria da Babilonia (disponível na pasta compartilhada do curso). 

 
ARISTOTELES. Excerto sobre o ser acidental (disponível na pasta compartilhada do curso). 

 

PEIRCE, C. S. A doutrina do acaso (disponível na pasta compartilhada do curso). 

 
KINOUCHI, R. R. Ainda existe consciência? (disponível na pasta compartilhada do curso) 

 

GARRETT, B. Metafísica – conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
 
MACKIE, J. L. The cement of the universe. New York: oxford University Press, 1980.  
 
LEWIS, D. Counterfactuals. Oxford: Blackwell, 1973.  
 
BECKERMANN, A. Supervenience, emergence and reduction. Disponível em: http://repositories.ub.uni-
bielefeld.de/biprints/volltexte/2009/2351 
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