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Disciplina Título/professor 
 

Ementa 

FFH801D 

 

O Ceticismo e o 

anticartesianismo de Pierre-

Daniel Huet (1630-1721) 

 

(Prof. José Raimundo) 

A disciplina porá em relevo a importância de Huet no mundo intelectual da segunda metade do 

século XVII, especialmente suas relações com o cartesianismo nascente e com a tradição cética 

renovada na França por Montaigne no século anterior. Após uma apresentação detalhada da 

vida e da obra de Huet no contexto literário, científico e sobretudo religioso da época (através  

de sua apologia do cristianismo—a Demonstratio Evangelica), serão discutidas suas duas obras 

especificamente filosóficas—a Censura philosophiae cartesianae e o De imbecilitate mentis 

humanae—através das quais serão examinadas, respectivamente, sua complexa relação com o 

cartesianismo e sua afinidade filosófica com o ceticismo. Observação: como estas obras estão 

disponíveis nos originais em latim e em traduções para o francês e o inglês, a habilidade de 

leitura em uma destas três línguas é pré-requisito da disciplina. 

FIL851D 

 

 

Foucault: Estado e Governo 

 

(prof. Helton Adverse) 

O objetivo do curso é reconstituir o quadro geral em que Foucault, no final dos anos 1970, 

insere o problema do Estado. Com efeito, em 1978, no curso intitulado Segurança, Território, 

População, Foucault apresenta um novo conceito que amplia o horizonte de suas investigações 

genealógicas: a Governamentalidade. Com essa noção, ele não somente opera um deslocamento 

de seu eixo de pesquisa como também reformula sua abordagem do Estado, agora 

compreendido a partir das práticas de governo. 

FIL851D1 

República, ditadura e 

totalitarismo no pensamento 

de Claude Lefort 

 

(prof. Gabriel Pancera) 

  

O curso consistirá na leitura de textos de Claude Lefort, que serãoorganizados em torno 

dos temas república, democracia e totalitarismo. 

 

FIL793D 

 

As palavras e as coisas, de 

Michel Foucault, e as ciências 

humanas  

(prof. Ivan Domingues) 

Pretende-se ao longo do curso, organizado sob a forma de seminários, voltar a uma das obras maiores 

de Michel Foucault, 50 anos depois de ela ter vindo a lume, e discutir o seu legado para a filosofia das 

ciências humanas e sociais, numa referência cruzada à obra e à sua fortuna crítica, considerando o 

contexto em que ela foi gestada, a necessidade de controle crítico das fontes e a sua relevância na 

atualidade tanto para a filosofia quanto para aquelas ciências. 
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FIL777 

D 

Adorno e a literatura: Kafka, 

Hölderlin, poesia lírica e 

epopeia 

(Prof. Verlaine Freitas) 

O objetivo do curso é fazer um estudo sobre a concepção de Theodor Adorno sobre a literatura, 

enfocando particularmente a perspectiva do autor sobre Franz Kafka, Hölderlin, a poesia lírica 

e a epopeia. Em cada unidade do curso serão comentados textos do autor dirigidos 

especificamente a esses autores e temas: “Anotações sobre Kafka”, “Parataxis. Sobre a lírica 

tardia de Hölderlin”, “Sobre lírica e sociedade” e “A ingenuidade épica”, propondo-se uma 

leitura crítica de diversos conceitos, além da abordagem direta de obras literárias que 

exemplifiquem de forma clara os princípios utilizados. Ao final, propomos um comentário de 

uma obra da literatura de língua portuguesa (a ser escolhida em sala) como objeto de estudo a 

partir dos temas e conceitos estudados ao longo do semestre. 

FFH811D 

 

Conceitualismo e não 

conceitualismo na filosofia 

kantiana contemporânea da 

ciência 

(profa. Patricia Kauark) 

O Curso pretende apresentar o debate contemporâneo entre conceitualistas e não 

conceitualistas em torno do papel dos conceitos na teoria da percepção de Kant e discutir 

alguns dos principais argumentos nesse debate. 

 

FFH769D 

 

As “Observações Filosóficas”: 

Fenomenologia Como 

Gramática (Prof. Mauro 

Engelmann) 

Em 1930, um ano após sua volta à filosofia, Wittgenstein coletou uma série de ideias em um 

MS para entregá-lo a um comitê de pesquisa em Cambridge. O objetivo era conseguir a 

renovação de uma bolsa de estudos para continuar a desenvolver a sua nova filosofia. Essa 

coletânea de observações é hoje conhecida como “Observações Filosóficas”. Normalmente, 

compreende-se a obra como a “demolição” da filosofia do *Tractatus* e o estabelecimento dos 

alicerces da filosofia “gramatical” do Wittgenstein tardio. O curso objetiva, primeiro, mostrar 

que tal compreensão da obra é equivocada; segundo, mostrar que a obra apresenta uma filosofia 

original e defensável fundada em uma adaptação fenomenológica do *Tractatus*. Primeiro, 

estudaremos o projeto de uma linguagem fenomenológica defendido por Wittgenstein em 1929; 

depois, e esse será o foco do curso, os capítulos I-IX e XX-XXII das “Observações 

Filosóficas”. O projeto gramático-fenomenológico da obra será compreendido a partir do 

abandono do projeto da linguagem fenomenológica (como já defendido em Engelmann, M. L. 

(2013) "Wittgenstein's Philosophical Development..." e outros textos). 
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FFH810D 

O platonismo de Simone Weil 

(prof. Fernando Rey Puente) 

 

O objetivo do curso é o de analisar o modo como a filósofa francesa Simone Weil (1909-1943) 

se apropria do pensamento de Platão. Essa apropriação que se situa no âmbito maior de um 

projeto de reapropriação do mundo grego (épica, tragédia, história, matemática e filosofia) 

recobre ao mesmo tempo uma dimensão política e outra espiritual, indissociáveis para nossa 

autora. A ênfase do curso será dada especialmente à análise do conceito de Bem na obra de 

Simone Weil, um conceito totalmente inspirado em Platão. Como vivenciar o Bem em um 

mundo regido e dilacerado pela força? Como a filosofia pode e deve oferecer uma resposta e 

uma orientação em uma época como a nossa? Como transpor a filosofia de Platão em uma 

linguagem acessível a nós e que leve em conta a única contribuição - segundo nossa autora - de 

nossa civilização ignorada pelos gregos, a saber, a noção de trabalho? Como vivenciar o Bem 

nessa nossa civilização do trabalho? 

 

 

 

 

FFH812D 

 

 

 

 

Ética e os Limites da Filosofia 

(prof. Leonardo Ribeiro) 

 

  Neste curso, serão apresentadas e discutidas algumas das principais contribuições de Bernard 

Williams à ética, sobretudo a partir de sua principal obra no tema, *Ethics and the Limits of 

Philosophy*. Neste livro, a pergunta central de Williams diz respeito ao papel que a reflexão 

filosófica pode ocupar na condução ética (e prática em geral) de nossas vidas. Williams, então, 

avalia crítica e negativamente uma série de tentativas, ao longo da história da filosofia, de se 

fornecer uma fundamentação inquestionável para o pensamento e a ação éticos como resposta 

àquela pergunta. Ocupam aqui lugar de destaque as críticas de Williams ao pensamento moral 

típico da modernidade e sua ênfase no papel da razão e nas noções de imparcialidade, vontade, 

responsabilidade e culpa. A parte positiva do pensamento de Williams consiste em apontar para 

a dimensão social e histórica de nossos perfis valorativos como fundamentais para a condução 

de nossas vidas práticas. Para uma avaliação mais ampla do pensamento de Williams, serão 

também usados artigos dos livros *Moral Luck* e * Problems of the Self*. 

 


