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Súmula
Seminário sobre a interconexão entre as noções de substância e causalidade na filosofia
moderna, com ênfase nas filosofias de Descartes e de Espinosa.
Objetivo
Ver conteúdo programático
Conteúdo programático
Neste curso, ministrado conjuntamente pelos profs. Lia Levy e Gerson Louzado, serão
examinadas as conexões intrínsecas vigentes entre as noções de substância e de
causalidade na filosofia moderna, particularmente em Descartes e Espinosa. No que diz
respeito à filosofia cartesiana, serão examinadas, as relações de dependência entre, de
um lado, a caracterização causal da substancialidade e a introdução da diversidade de
registros causais (mormente, aquele da causalidade eficiente mecânica e aquele da
causalidade final envolvido na criação continuada) e, de outro lado, a caracterização da
substancialidade em termos da relação de inerência. Por fim, a partir do exame das
alterações necessárias à acomodação das distinções categoriais aristotélicas de
substância primária e substância secundária à teoria da representação cartesiana, buscarse-á examinar as modificações impostas por Espinosa ao modelo cartesiano de
tratamento da substancialidade e da causalidade.
Método de trabalho
Seminários e discussões de textos indicados previamente.
Método de Avaliação
Considerando-se as características da disciplina, a avaliação geral envolve o
desempenho global do aluno no semestre, ressaltando-se, especialmente: presença
participativa nas aulas, compromisso com os horários de aula e cronograma de
atividades, entrega de trabalhos solicitados, reflexão fundamentada em referências
teóricas explícitas, clareza, estruturação linguística e nível de apresentação adequada a
trabalhos acadêmicos. Os estudantes realizarão um trabalho final, no qual deverão
demonstrar a compreensão dos textos trabalhados e capacidade de expressão dos temas
principais.
Bibliografia
Descartes, René. Meditações sobre Filosofia Primeira - Edição bilíngue. Campinas: Ed.
Unicamp, 2018.
Descartes, René. Princípios da Filosofia de Descartes. Edição bilíngue. Rio de Janeiro:
Ed. UFRJ, 2002.
Espinosa, Bento. Ética. São Paulo: EDUSP, 2015.
Della Rocca, Michael. Spinoza. Londres: Routledge, 2008.

Av. Bento Gonçalves, 9500 – 90501-970 – Cx Postal 15.055 – Porto Alegre – RS – Brasil Fone/Fax: (51) 3308.6616
www.ufrgs.br/filosofia
ppgfilo@ufrgs.br

Gueroult, Martial. Descartes segundo a ordem das razões. São Paulo: Discurso
Editorial, 2016.
Gueroult, Martial. Spinoza I: Dieu. Paris: Aubier-Montaigne, 1968.
Gueroult, Martial. Spinoza II. L'âme. Paris: Aubier-Montaigne, 1997.
Cottingham, John. The Cambridge Companion to Descartes. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006.
Deleuze, Gilles. Espinosa e o problema da expressão. São Paulo: Editora 34, 2017.
Ott, Walter R.. Causation and Law of Natures in Early Modern Philosophy. Oxford:
Oxford University Press, 2013.

