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Ementa: Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História 

Moderna e Contemporânea. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos 

conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias. 

Conteúdo programático: 

O Iluminismo segundo a obra de Ernst Cassirer. 

Objetivos: 

1. Aprofundar o conhecimento sobre a filosofia do Iluminismo por meio da análise do livro 

clássico de Ernst Cassirer. 

Metodologia: 

A disciplina, que será ministrada remotamente devido à pandemia de coronavírus, consistirá 

na leitura e discussão da obra de Ernst Cassirer intitulada A filosofia do Iluminismo, a qual será 

disponibilizada aos alunos em formato digital. Ela se fundamentará na leitura e análise de 

partes do referido livro no decorrer do semestre. Haverá um encontro semanal com os 

discentes de uma hora e quarenta minutos via Google Meet. O professor gravará ainda um 

áudio semanal, também de uma hora e quarenta minutos, com o intuito de avançar no conteúdo 

da disciplina e de esclarecer dúvidas sobre o texto lido. Estas devem ser apresentadas pelos 

alunos por meio do Moodle. Tanto os vídeos gerados nos encontros semanais quanto os áudios 

serão disponibilizados no Google Drive. 

Atividades avaliativas: 

A avaliação será realizada através da aplicação de duas provas de cinco pontos: a primeira na 

metade da disciplina e a segunda no fim. Cada prova terá uma questão a ser respondida em 

duas páginas. Será concedido o prazo de uma semana para os alunos elaborarem cada uma das 

provas. 

Cronograma: 

Janeiro e fevereiro: leitura e análise de partes do livro A filosofia do Iluminismo. 

26 de fevereiro: entrega da primeira prova. 

Março e abril: leitura e análise de partes do livro A filosofia do Iluminismo. 

20 de abril: entrega da segunda prova. 
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