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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular 

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit  

Filosofia Moderna /  

Modern Philosophy 

4 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docentes responsáveis/ 

Responsible academic staff   

António Mendo Henriques 

José F. C. Carvalho 

José Miguel Stadler Dias Costa 

Outros docentes   

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Ler e interpretar os autores e algumas obras mais representativas da Filosofia Moderna. 
Definir os conceitos específicos  e problematizar as teses dos autores mais relevantes. 
Suscitar uma reflexão crítica sobre racionalismo, empirismo, criticismo, idealismo. 
Avaliar os legados filosóficos dos autores a partir de uma perspectiva actual. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  

Reading and interpretation of some authors and works representative of Modern Philosophy. 
Definition of main concepts and discussion of some of the most important thesis.  
Promote a critical reflection on rationalism, empiricism, criticism, idealism. 
Evaluate the philosophical legacy of authors from a contemporary perspective.� 
 

 

Conteúdos programáticos 

Nicolau de Cusa: Teoria do conhecimento em A Douta Ignorância. Os modos de conhecer e a linguagem matemática. A relação Deus-
Universo-Ser Humano. 
René Descartes: Da dúvida metódica ao sujeito pensante. O tri-substancialismo cartesiano e a existência de Deus nas Meditações 
sobre a Filosofia Primeira. 
Baruch Espinosa: Monismo da substância: conhecimento e ontologia. Paixões e vida afectiva na Ética. 
Gotfried Wilhelm Leibniz: das mónadas a Deus. Visão optimista do Universo em Princípios de Filosofia ou Monadologia. 
Significado do Empirismo Inglês. A crítica à metafísica  e a análise da causalidade na Investigação sobre o Entendimento Humano de 
D. Hume. 
Immanuel Kant: A "revolução copernicana" na Crítica da Razão Pura. Os limites do conhecimento. A razão prática e a fundamentação 
ética. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: O sistema hegeliano. História da filosofia e filosofia da história. 

 

Syllabus 
 

 
Nicholas of Cusa: Theory of knowledge in the Douta Ignorantia. The ways of knowing and the mathematical language. The God-
Universe-Human Being relationship. 
René Descartes: From methodical doubt to the thinking subject. Cartesian tri-substantialism and the existence of God in Meditations on 
First Philosophy. 
Baruch Espinosa: Monism of the substance: knowledge and ontology. Passions and affective life in Ethics. 
Gotfried Wilhelm Leibniz: from monads to God. Optimistic view of the Universe in Principles of Philosophy or Monadology. 
Meaning of English Empiricism. The critique of metaphysics and the analysis of causality in the Research on Human Understanding of 
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D. Hume. 
Immanuel Kant: The "Copernican revolution" in the Critique of Pure Reason. The limits of knowledge. Practical reason and ethical 
foundation. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: The Hegelian system. History of philosophy and philosophy of history. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

A escolha dos autores e obras obedece a um critério de relevância para o conhecimento das posições epistemológicas, ontológicas e 
antropológicas próprias da Filosofia Moderna. É também tida em consideração a importância do legado filosófico dos autores e o 
impacto das suas obras no pensamento contemporâneo.  

 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The choice of the authors and their works obeys to an relevance criteria to the knowledge of epistemological, ontological and 
anthropological thesis typical of Modern Philosophy. Consideration is also given to the importance of philosophical legacy of authors and 
their impact  on contemporary thought. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas de Filosofia Moderna seguem uma metodologia teórico-prática através da leitura e interpretação, em conjunto com os alunos, 
das obras seleccionadas. 
O processo de avaliação nesta disciplina admite duas modalidades alternativas:  exame final escrito ou elaboração de um comentário 
crítico sobre leituras seleccionadas (40%) e um teste escrito (60%). 

 

Teaching methodogies (including evalution)  

Classes follow a theorical and practical method through the reading and interpretation, with the students, of the selected works. 
Evaluation process in this curricular unit includes final written exam or a written work (40%) and a test (60%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

A leitura das obras dos autores modernos proporciona aos alunos um contacto directo com o seu pensamento e formas de 
argumentação, permitindo-lhes desenvolver uma interpretação e reflexão crítica pessoal, complementadas pelos comentários dos 
especialistas e das obras de História da Filosofia que são também indicadas em termos de bibliografia complementar. Embora, por 
questões de tempo, não seja possível dedicar igual atenção a todos os autores enquadrados neste período, são também alvo de 
consideração autores como Hobbes, Espinosa, Locke, Rousseau e outros. 
Ao incentivar as leituras e a elaboração de comentários escritos como forma de avaliação, pretende-se favorecer uma aprendizagem 
que não se reduza ao estudo de resumos e à memorização mas que se dirige à interiorização e sedimentação mais profunda dos 
conteúdos. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the leraning outcomes 

Reading of modern philosophers works, promotes a direct contact of students with their thought and argumentation forms, enabling the 
development of an interpretation and critical reflexion, complemented with the commentaries by specialists and History of Philosophy 
works indicated in complementary bibliography. Although equal attention can not be given to all the philosophers of modern era, some 
consideration is given to others like Hobbes,Espinosa, Locke or Rousseau. 
Promotion of reading and writing short essays as evaluation method intends to help a learning process not reduced to memorization and 
that aims at a more profound apprehension of contents.   
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Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Bibliography (Mandatory resources): 
 

Cusa, N. de – A Douta Ignorância. Lisboa: Gulbenkian, 2003. 
Idem – O Deus Escondido. Braga: Faculdade de Filosofia, 1964. 
Espinosa, B. - Ética. Lisboa: Relógio d'Água, 1992. 
Descartes, R. – Meditações sobre a Filosofia Primeira. Coimbra: Livraria Almedina, 1976. 
Hegel, G. W. F. – A Razão na História. Lisboa: Edições 70, 1995.  
Hume, D. – Investigação sobre o Entendimento Humano.  Lisboa: Edições 70, 1998. 
Kant, I. – Crítica da Razão Pura.  Lisboa: Gulbenkian, 1985. 
Idem – Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 1997. 
Leibniz, G. W. – Princípios de Filosofia ou Monadologia.  Lisboa: INCM, 1987.  
Locke, J. - Ensaio sobre o Entendimento Humano. Lisboa: Gulbenkian, 1999. 

 
 


