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Ementa
Todos nós sabemos - às vezes dolorosamente - que muitas vezes as coisas não são como parecem ser.
A metafísica é o esforço racional para descobrir como as coisas realmente são, no nível mais
fundamental. Independentemente do que você pensa, todos nós temos crenças metafísicas
profundamente entrincheiradas; e, quaisquer que sejam os nossos desejos, e qualquer que seja o nosso
grau de sofisticação intelectual, todos nós fizemos perguntas metafísicas profundas, que consideramos
da maior importância em nossas vidas diárias.
Somos livres? Quem somos nós, realmente? Nós vamos sobreviver a nossa morte? Somos a
mesma pessoa de quando éramos crianças? Se perdêssemos nossa memória, ainda seríamos a mesma
pessoa? Estamos nos aproximando do dia da nossa morte? Por que o tempo passa? Realmente passa,
ou é uma ilusão? O que é realidade? Depende das nossas mentes? O que é uma mente? Poderia haver
mentes sem corpos? O que é para algo ser possível? Como poderíamos saber se algo é possível?
O objetivo deste curso é tornar-se cada vez mais consciente de suas próprias crenças
metafísicas pré-teóricas, e aprender como avaliá-las racionalmente. No final do semestre, você deve
ser capaz de dominar argumentos a favor e contra todas as principais teses metafísicas discutidas em
sala de aula, e estar ciente de suas próprias preferências (racionais).
Filosofia é um empreendimento eminentemente dialético. Sua participação ativa na aula será
muito importante, tanto para seu próprio prazer quanto para sua nota final do curso. Você deve tentar
por todos os meios expressar suas dúvidas, opiniões, discordâncias e intuições em sala de aula. A não
ser assim, considerarei que meu trabalho como professor falhou e o seu como jovens filósofos
também.
Conteúdo programático
•
•
•
•
•

Introdução a Metafísica Analítica
Filosofia do Tempo
Filosofia da Mente
Libero Arbítrio
Identidade Pessoal

Forma de avaliação
No meio do semestre, os alunos escreverão um ensaio sobre um tópico de sua escolha. No final do
semestre, haverá seminário.
Referências bibliográficas
Conde e Theodore Sider, Enigmas da Existência, Uma visita guiada à metafísica. Oxford, 2005.,
Brian Garret, Metafísica, Conceitos-chave em Filosofia. ArtMed.
Obs: Será criada uma página digital do curso e, para cada tópico, serão disponibilizadas
referências bibliográficas complementares.

