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Disciplina:

HG531 A - Tópicos Especiais de Metafisica I

Informações gerais sobre o formato da disciplina:
(Por favor responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das exigências da
sua disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às recomendações previstas nas
questões preliminares acima)

1. A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao mesmo tempo)?
Sim ( X ) Não ( )

Se sim, responda:

- Qual plataforma será usada?: Google Meet
- Quantas dias por semana?: uma
- Quantas horas por dia?: 4h
- Qual o formato (expositivo, seminário, etc.): exposições e seminários

- As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma
assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as que não puderem
participar das atividades síncronas? (por exemplo: disponibilizar plano de aula, powerpoint,
bibliografia e/ou videografia).

Serão disponibilizadas as gravações das aulas e seminários.

2. Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex. Documentos de texto (livros, artigos),
imagens, vídeos, podcasts, etc.?

Livros disponíveis em formato digital.

3. Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao menos as seguintes
questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2) Serão atividades individuais ou
em grupo; 3) Qual o formato da avaliação.

As atividades avaliativas obrigatórias serão assíncronas (dois ensaios sobre tema proposto); será
facultada a participação em seminários em grupo sobre temas do curso; estes poderão substituir um
dos ensaios.

4. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso:

Ementa:

O curso pretende apresentar a principal abordagem filosófica rival da metafísica clássica (ou da substância)
chamada “a metafísica dos processos”, de acordo com as pesquisas em andamento no departamento de
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Filosofia.

Programa:

A disciplina pretende introduzir os dois principais sistemas filosóficos de hoje, a metafísica da substância e a
metafísica dos processos, e então aprofundar ainda mais a discussão sobre a última. Serão apresentados os
problemas metafísicos que uma abordagem naturalística impõe à metafísica da substância e que a metafísica
dos processos pretende resolver. Portanto, será dada atenção particular à discussão das questões e conceitos
característicos da metafísica dos processos: da crítica à noção de substância, ao dinamismo da natureza e do
ser; da emergência de entidades coletivas ou holísticas, ao naturalismo e reducionismo; da teoria da
predicação e dos universais, às consequências para o realismo científico. Ao longo do curso, os alunos serão
introduzidos no debate sobre estas questões, com particular atenção para os desenvolvimentos mais recentes
na área. O uso constante de literatura especializada, escolhida em conjunto entre alunos e professor, e a
discussão aberta serão características do curso.

Bibliografia:

RESCHER, N., Process Philosophy. A survay of basic issues. University of Pittsburg Press, 2000. (Ch.s 1-3, 6)

RESCHER, N., Process Metaphysics. An Introduction to Process Philosophy, State University of NY Press,
1996. (Ch.s. 1-5)

WINTER, A. N., Natural Processes, Understanding Metaphysics Without Substance, Palgrave 2017.

CAMPBELL, R. A process-based model for an interactive ontology, Synthese 166:453–477, 2009.

KIM, J. Emergence: core ideas and issues. In: Synthese, 151:547–559, 2006.

FERRARI, F. M., Process-based entities are relational structures. From Whitehead to Structuralism, In:
Manuscrito, 44(1), 2021 (in print).

Observações:

O curso será interamente on-line. ATENÇÃO: Para para participar do curso na plataforma remota
(GoogleMeet/Classroom -- Sala online: G_HG531A_2021S1; Codigo curso: kpllaq6) e receber todos os textos
(em PDF), escreva-se para o seguinte e-mail (indicando como assunto "Tópicos Especiais de Metafisica"): -
ferrarifram@gmail.com


