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Ementa:  
O curso se propõe a desenvolver tópicos em filosofia geral, a partir de textos clássicos sobre o assunto, de 
acordo com as pesquisas em andamento no departamento de Filosofia. 
O objetivo do curso é indagarmos a relação entre o sujeito e a realidade a partir de Descartes, Kant e a psicanálise. 
Assim, o programa visa desenvolver três tópicos fundamentais da filosofia moderna e contemporânea: (1) a 
noção de realidade dos objetos externos; (2) a noção de consciente e inconsciente; (3) a noção de sujeito e 
identidade.  
 

 
 

Programa: 
O objetivo do curso é indagarmos a relação entre o sujeito e a realidade a partir de Descartes, Kant e a psicanálise. 
Assim, o programa visa desenvolver três tópicos fundamentais da filosofia moderna e contemporânea: (1) a 
noção de realidade dos objetos externos; (2) a noção de consciente e inconsciente; (3) a noção de sujeito e 
identidade.  
 
(1) a noção de realidade dos objetos externos. Como sabemos que aquilo que está diante de nós ou que 

pensamos ou percebemos como diante de nós é real? 

1.1. Introdução ao problema da realidade entre a filosofia e a literatura de Jorge Luis Borges 

1.2. O problema da realidade em Descartes. O sonho e as alucinações. 

1.3. O problema da objetividade dos objetos externos em Kant. As percepções, os sonhos e as ilusões 

1.4. O problema da realidade psíquica em Freud. O teste de realidade, as alucinações e os desejos 

(2) a noção de consciente e inconsciente. Existe escolha livre e consciente ou nossas escolhas são 

determinadas por causas que não reconhecemos nas nossas decisões? 

2.1.  A consciência e causalidade natural em Kant. Liberdade e Natureza. 

2.1.  O inconsciente em Freud. O desejo, o sonho e a fala. 

(3) a noção de sujeito e identidade. Como podemos afirmar que em cada caso nós mesmos temos uma 

identidade reconhecível e idêntica a si mesma? Como nos reconhecemos a nós mesmos? 

3.1.  O ego em Descartes. O pensamento e o corpo. 

3.2.  O ego e o sujeito em Kant. O pensamento e a natureza humana 
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3.3.  A identificação e o aparelho psíquico em Freud. A criança, os pais e o desejo. 

3.4.  A identificação e o sujeito em Lacan. O sujeito, a linguagem, o desejo e o gozo. 
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Descartes, R. Discurso do Método. . In_______ Obras Escolhidas. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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Outras referências bibliográficas serão indicadas no do curso.  

 

 
 

Observações: 
Modo de avaliação: 
Apresentação de dois trabalhos escritos dissertando sobre um ponto específico do programa. O primeiro 
entregue na metade do semestre e o segundo entregue no final do semestre. O modo de avaliação dos trabalhos 
será combinado com os estudantes. 
 
(horário de atendimento para consultas quinta-feira de 15.00 a 19.00 horas na sala B 45 do prédio dos gabinetes 
dos professores do IFCH) 
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