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I - OBJETIVOS 

 Apresentar alguns dos principais aspectos das filosofias de Leibniz e de 

Berkeley, salientando em ambas o propósito comum de superar os problemas 

herdados do cartesianismo, notadamente o dualismo das substâncias, através 

de uma reposição do problema do conhecimento baseada em novas 

concepções da fenomenalidade da sensação e do caráter representativo das 

idéias. Para tanto serão avaliadas as condições de formulação das teorias do 

conhecimento de Leibniz e de Berkeley, enfatizando, em relação ao primeiro, a 

rearticulação de elementos aristotélicos, cartesianos e fenomenistas; e em 

relação ao segundo, o debate implícito com Locke e Malebranche. 

 

II  - CONTEÚDO 

       Leibniz e Berkeley 

01. A  herança  cartesiana  e  os  problemas relativos ao dualismo das 

substâncias. 

02. Leibniz e o projeto de reforma da Filosofia. 

03. Crítica de Leibniz ao método de Descartes. 

04. Crítica de Leibniz ao mecanicismo de Descartes. 

05. Finalismo e Teodicéia. 

06. Contingência e Necessidade. 

07. A  crítica  do estatuto da idéia em Locke como gênese da teoria da 

representação em Berkeley. 
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08. Imaterialismo e ocasionalismo. 

09. Percepção, matéria e causalidade divina em Berkeley. 

10. Crítica de Berkeley à idéia geral. 

 

III - MÉTODOS UTILIZADOS 

Aulas expositivas e seminários; comentários de textos. 

 

IV  - ATIVIDADES DISCENTES 

Seminários, comentários de textos e discussão das aulas expositivas. 

 

V   - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

a)  Dissertação: "Neste sistema encontro uma explicação inteligível da união 

da alma e do corpo. Encontro os verdadeiros princípios das coisas nas 

unidades de substância que este sistema introduz, e na sua harmonia pre-

estabelecida pela substância primitiva. Encontro nele uma simplicidade e uma 

uniformidade surpreendentes, de modo que se pode dizer que é em toda parte 

e sempre a mesma coisa, com exceção dos graus de perfeição." 

                                                                       Leibniz, Novos Ensaios 

Data de entrega: 30/10/96. 

b) Prova escrita: 18/11/96. 

   ÉPOCA E CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO: 

a) A ser definito posteriormente. 

b) Comentário do parágrafo 133 dos Princípios do Conhecimento Humano, de 

Berkeley. 

Data de entrega: a ser definida 

 

 

 

 


