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Disciplina 
Título/professor 

 
Ementa 

FFH813D 
O explícito e o implícito na 

linguagem e na comunicação 
 (prof. Ernesto Perini) 

Atos de fala comunicam mais do que é determinado pela semântica das expressões utilizadas. 
Este excesso é explicado por diferentes tipos de fenômenos. Parte do que ocorre é explicado 
por implicaturas e pressuposições. Estes dois termos podem ser explicados por diferentes 
teorias, com consequências distintas para a compreensão da distinção entre o explícito e o 
implícito, a começar pela definição mesma da fronteira entre o que é explicitamente dito e o 
que se segue do que foi dito. Há, além disto, um outro tipo de fenômeno que também responde 
por parte do que excede, na comunicação, o que é determinado pela semântica das expressões 
utilizadas, que John Perry chama de constituintes não articulados.  O curso irá mapear estes 
diferentes tipos de fenômenos. 

FFH812D 

 
 
 

A moralidade do espírito certo 
de si mesmo (prof. Leonardo 

Vieira) 
 

O objetivo da disciplina consiste em estudar tanto o nível de desenvolvimento da consciência 
em que ela estrutura sua ação moral com base na certeza de encontrar nela mesma o critério 
universal desta mesma ação quanto as dificuldades por ela encontradas em conciliar o critério 
de moralidade com aquele da felicidade. Este critério se apresenta a ela depois do 
questionamento ao critério moral da eticidade grega e às deficiências do espírito alienado de si 
mesmo no mundo moderno. Neste sentido, investigaremos seus argumentos, bem como seu 
fracasso em justificar a síntese entre moralidade e felicidade. 

FFH801D 
Sensibilidade moderna 

(prof.  Lívia Guimarães) 
 

FIL851D 
O Filósofo e a Cidade. Filosofia 

e política no último Foucault 
(prof. Helton Adverse) 

O objetivo do curso é examinar as relações entre filosofia e política a partir dos últimos cursos 
ministrados por Foucault no Collège de France, especificamente O Governo de Si e dos Outros 
e A Coragem da Verdade. O fio condutor será a noção de parresia, o que significa que 
tentaremos delimitar, no texto de Foucault, seus diversos aspectos, suas flutuações semânticas e 
suas diferentes formas. Com efeito, é por referência a essa noção que Foucault pode explicitar a 
natureza conflituosa e, ao mesmo tempo, necessária, do laço que une o filósofo e a pólis. 
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FIL793D 
Consciência de imagem e 

instituição simbólica 
(prof. Alice Serra) 

Motivada pelas diferenças entre intuição e símbolo em obras de filósofos contemporâneos, a 
disciplina se concentrará na abordagem fenomenológica do problema. Partiremos da noção de 
intuição em Husserl, enfocando a modalidade intuitiva da consciência de imagem 
(Bildbewusstsein) e suas modalidades. Em seguida, serão introduzidas as novas fundações da 
fenomenologia propostas pelo fenomenólogo Marc Richir, destacando: a reelaboração das 
diferenças entre consciência de imagem e fantasia e suas consequências para a refundação da 
fenomenologia; as análises nos âmbitos da estética e da fenomenologia da linguagem que 
conduzem à instituição simbólica (institution symbolique) e suas implicações ontológicas. 

FFH810D 
A experiência da alteridade na 

filosofia pré-platônica 
(prof. Miriam Campolina) 

A noção de alteridade se encontra presente nos mais variados campos da investigação dos 
primeiros filósofos. Ela pode ser entrevista em suas investigações físico-cosmológicas tanto 
quanto no âmbito de suas reflexões sobre a natureza das relações humanas. Ela se exprime, 
ainda, no contexto de debates como aquele sobre a natureza das leis e das convenções. Em 
nosso curso iremos examinar alguns dos textos que nos permitem reconstituir em suas grandes 
linhas a reflexão dos gregos sobre o tema da alteridade e os problemas que lhe são inerentes. 

FFH816D 
Conceitos e Experiência 

Perceptiva 
(prof. André Abath)  

Este curso terá como foco o debate entre conceitualistas (como John McDowell) e não-
conceitualistas (como Gareth Evans e Christopher Peacocke) em filosofia contemporânea da 
mente/percepção, e  buscará desenvolver uma via média no debate – com inspiração em autores 
da tradição fenomenológica, como Heidegger e Merleau-Ponty -, segundo a qual estamos 
perceptivamente em contato com situações significativas. 

FFH807D 
Seminário em Filosofia Antiga 

e Medieval 

O Seminário tem por objetivo oferecer um espaço de apresentação e discussão de trabalhos de 
pesquisa em curso de discentes e docentes da área de estudos clássicos da UFMG, 
compreendendo os diferentes domínios que configuram a investigação nesta área : Filosofia 
Antiga, História Antiga, Filologia e Literatura Gregas e Latinas, Paleografia e Arqueologia. Seu 
caráter transdisciplinar se justifica em virtude da especificidade que carateriza o estudo e a 
pesquisa em Filosofia Antiga. 


