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SIGLA DISCIPLINA TURMA  DOCENTE DIA PERÍODO SALA Especiais  
HF722 Tópicos Especiais de História 

da Filosofia Moderna II 
A Enéias Forlin sexta-feira 09 às 13 h  Sim 

Título: Um novo olhar sobre Descartes  
  
Objetivo: esse curso busca, através da abordagem de três aspectos fundamentais da filosofia cartesiana, revelar um Descartes um 
pouco diferente daquele que já foi consagrado pela tradição interpretativa. 
  
O curso será dividido em três módulos, cada qual girando em torno de uma questão cartesiana: 
  
Parte I -  A concepção cartesiana de conhecimento: a relação e ntre filosofia crítica, subjetividade e metafísica  
             Este módulo visa mostrar que, contrariamente ao que é comumente difundido, Descartes 
             não é apenas a fonte da metafísica moderna, mas, sobretudo, da tradição crítica que sustenta que, 
             antes de se por a conhecer, deve se investigar as condições de possibilidadade do conhecimento. 
Parte II - A concepção cartesiana de mente: a relação entre al ma e corpo, bem como a relação entre as faculdades  
             da alma.  
             Este módulo visa esclarecer qual é propriamente a concepção cartesiana de substância pensante, e, apartir disso,    
             mostrar que, diversamente do que se costuma afirmar, Descartes não é o 
             criador da distinção entre corpo e alma, mas apenas a apropria da tradição, naturalizando o conceito 
             de alma. O que significa dizer que Descartes não apenas não inventou uma tal distinção, como, pelo contrário, 
             apesar de mantê-la, operou as modificações necessárias para a sua posterior negação pelos filósofos que o 
             sucederam. 
Parte III - A concepção cartesiana de extensão: a relação entre  matéria, corpo e espaço:   
            Este último módulo busca esclarecer o conceito cartesiano de extensão, afim de mostrar que a negação do 
            noção de espaço vazio e absoluto (proporcionada pela estrita identificação cartesiana entre matéria e 
            espaço), sobreviveu, corrigida pela concepção de Leibniz, à posição newtoniana, tendo inspirado as modernas 
            teorias da física contemporânea. 
 


