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RESUMO:

Novos Ensaios

de sistema cartesiano, no modelo leibniziano, as teses se fundamentam mutuamente e a ordem das 

PALAVRAS-CHAVE

Novos Ensaios, Filaleto-
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Ora, todo

simultaneamente

teórico, como 

também prático

oceano

Os nominalistas

conhecimentos a um oceano

uma mesma verdade pode ter vários 

lugares

Monadologia 

Com a metáfora do oceano
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relações divisão de objetos

divisões bem distintas, mas como 

ordens

sintética e teórica

origem, isto é, a ordem das provas, de maneira 

física moral, é, inversamente, analítica e prática. 

  a felicidade 

segundo o uso

lógica termos

disposições diversas das 

mesmas verdades

mesmas 

matérias

se trata, mas o encadeamento

recíprocas
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haveria uma grande repetição

máximo de verdades mínimo de 

volumes

divisão 

civil das ciências faculdades e as 

sistemática das matérias é indiscutivelmente a 

comum pluralidade 

coesão

dogmas

séries
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Regras para a direção do espírito

Meditações Resposta às segundas objeções, 

Meditações

teórica e sintética Novos Ensaios

uma Monadologia 

uma 

entre outras única possível

mesma maneira Discurso do Método

garante a veracidade do conhecimento é a ordem de sucessão

lugar

ordem

maneira de demonstrar analítica sintética. Assim, diferentemente 

mesma ordem, a saber, do 

Resposta às segundas objeções
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mesma diferentes 

efeito, condição

irreversível

desigualdade entre os 

cadeia ou corrente

como ressalta Michel Serres, a da rede 

dedutivo

simultaneidade

mas na solidariedade

reversibilidade, característica 

fundamentação mútua das partes, a ordem sistemática leibniziana 

múltiplos
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em um sistema seu. 

Discurso do método

transmissibilidade do conhecimento. Com efeito, de acordo com o 

Discurso do método

Regras para a direção do espírito

Resposta às segundas objeções

Discurso do método

instituir um método Meditações e no Discurso do Método

Regras para a direção do espírito 

aprendeu

um conhecimento histórico 

a priori

 Crítica da Razão Pura
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reconstituir

acordo com o método cartesiano, falso. 

rearranjo das verdades sob um novo 

 inventário e invenção

das Meditações

descoberta de verdades, viabiliza-se em Leibniz como trabalho de organização do 

sistema novo

conciliação

interior
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Discurso de Metafísica

Monadologia, ele inicia o 

Novo 

sistema da natureza Meditações de Descartes, de uma maneira 

Novos Ensaios

conforme a ordem da exposição de um outro 

autor

universalidade das regras

Teodiceia

euclidiano de 

cálculo de variações

consonância entre a 

autor da Monadologia
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Theodicée

Discurso de Metafísica Monadologia, 

simplicidade e uma uniformidade

Die Leibniz-Handschriften

 

física, moral e lógica, 
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uma

o sistema dos sistemas

Novos Ensaios
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