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FIL070 Tópicos em Filosofia da Lógica 

Lógicas da Informação: Sintaxe, Semântica e Motivações Filosóficas 

Abílio Rodrigues 

 

Ementa: Sintaxe e semântica da lógica sentencial clássica. A prova de completude de 

Henkin para a lógica sentencial clássica. O conceito de informação como meaningful 

data, cenários incompletos e contraditórios. A lógica de 4 valores de Belnap-Dunn (FDE): 

interpretação pretendida em termos de informação possivelmente incompleta e 

contraditória, sintaxe, semântica. Completude estilo Henkin para a  semântica bivalorada 

de FDE. Interpretação informal dos reticulados de FDE. Extensões de FDE: as lógicas de 

3 valores K3 (Kleene) e LP (Priest). Acrescentando o conceito de informação confiável: 

a lógica da evidência e verdade LETF como uma extensão de FDE. Os 6 cenários de 

LETF. Sintaxe, semântica e completude estilo Henkin de LETF.  

 

FIL203 Tópicos em Filosofia Contemporânea 

A Filosofia de Simone Weil 

Fernando Rey Puente 

 

Ementa: O objetivo do curso é o de apresentar uma visão de conjunto sobre o pensamento 

da filósofa francesa Simone Weil (1909-1943) que estará subdividido em cinco unidades 

temáticas, cada qual composta de cinco textos selecionados da autora. Os cinco temas 

gerais são: necessidade/força, trabalho/marxismo, psicologia/arte, ciência/filosofia e 

Deus/cristianismo. Além da leitura desses vários textos mais breves, as/os alunas/os 

devem ler como acompanhamento das leituras dos dois primeiros blocos temáticos o livro 

de SW Reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social, para acompanhar os 

dois blocos seguintes o livro O Enraizamento e, por fim, para acompanhar as leituras do 

último bloco o texto Carta a um religioso.  

 

FIL204 Tópicos em Filosofia Grega 

O De Anima de Aristóteles 

Fernando Rey Puente 

 

Ementa: O objetivo do curso é realizar uma análise de todo o De anima de Aristóteles. 

Evidentemente, não será possível um aprofundamento minucioso em cada um dos muito 

tópicos que o Estagirita discute ao longo dessa obra, mas a leitura visa a compreensão das 

teses e argumentos principais por ele apresentados no interior de sua filosofia natural 

sobre a alma humana. 

 

FIL212 Tópicos em Filosofia Contemporânea 

Hannah Arendt e a Teoria Política: Uma Leitura de A Condição Humana 

Helton Adverse 



 

Ementa: O objetivo do curso é explicitar o núcleo da teoria arendtiana da ação, adotando 

como bibliografia primária o livro A Condição Humana. Por um lado, serão examinados 

seus principais conceitos, como ação, trabalho e fabricação, assim como a distinção entre 

espaço público e privado. Por outro lado, essas distinções conceituais serão lidas à luz da 

crítica de Arendt à Modernidade. 

 

 

FIL215 Tópicos em Filosofia das Ciências 

Materialismo Histórico e Filosofia da Ciência 

Joãosinho Beckenkamp 

 

 Ementa: Desde os tempos de Marx e de Engels, o materialismo histórico propôs diversas 

leituras da ciência moderna (aquela fundada por Galileu, Newton etc.). Entre estas 

leituras, tem tido particular destaque ultimamente a muito peculiar de Alfred Sohn-

Rethel, um autor ainda pouco estudado, mas que tem seu lugar no entorno da Escola de 

Frankfurt. Além de analisar a proposta de Sohn-Rethel para a compreensão da ciência 

moderna, a disciplina tratará do seu contexto de origem, recuperando reflexões sobre 

ciência moderna avançadas por Georg Lukács, Franz Borkenau, Bernard Hessen e 

Henryk Grossmann nas décadas de 1920 e 1930. 

 

FIL069 Tópicos em Filosofia do Brasil 

Machado de Assis 

José Raimundo Maia Neto 

 

Ementa: Exame das pré-condições (1a fase) e desenvolvimento (2a fase) de uma 

perspectiva cética na obra ficcional de Machado, levando em conta fatores literários 

formais, o pensamento crítico literário de Machado e sua reação ao contexto histórico, 

cultural, literário e filosófico brasileiro. A hipótese é que as duas fases da obra 

machadiana devem ser subdivididas, cada uma, em duas subfases. A primeira subfase da 

primeira fase corresponde à produção poética, teatral e de contos entre 1855 e o final da 

década de 1860 e será́ caracterizada como romântica e análoga ao ecletismo espiritualista 

hegemônico na filosofia da época no Brasil. A segunda subfase da primeira fase 

corresponde à produção dos 4 primeiros romances e dos contos dos anos 1870s. A 

hipótese é que a produção ficcional machadiana deste período é influenciada pelo 

realismo na literatura e pelas novas ideias cientificistas, positivistas, evolucionistas e de 

crítica religiosa que são difundidas no Brasil durante este período. 

A primeira subfase da segunda fase, que ocorre durante as décadas de 1880 e 1890, 

destacando-se o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, será́ caracterizada como 

pessimista-cética, fortemente influenciada por Pascal, e como trazendo a resposta 

filosófica de Machado ao otimismo das novas ideias. Finalmente, a segunda subfase da 

segunda fase, compreendendo a produção literária do final da vida do grande escritor, de 

Dom Casmurro (1899) ao Memorial de Aires (1908), será́ caracterizada como 

apresentando um ceticismo mais original, sem embargo de notável influência de 

Montaigne, e mais independente das tendências filosóficas da época. 

 

FIL044 Tópicos em Ética 

Relativismo: Ética e Metafísica 



Leonardo Ribeiro 

 

Ementa: O curso propõe-se a discutir a versão de relativismo ético (e meta-ético) 

defendida por Carol Rovane, em seu "The Metaphysics and Ethics of Relativism" 

(Harvard, 2013). Rovane formula uma versão sofisticada de relativismo (chamada 

"multimundialismo") que pretende ser imune às objeções comuns à tradição relativista. 

Com base nessa versão, Rovane argumenta que, por um lado, temos razões para rejeitar 

uma tese relativista da descrição do mundo natural (investigado pelas ciências), mas, por 

outro lado, temos razões para acreditar na plausibilidade de uma tese relativista dos 

valores éticos. Como suporte à leitura do livro de Rovane, o curso também discutirá o 

livro de Maria Baghramian e Annalisa Coliva, "Relativism" (Routledge, 2020). 

Obs.: Para o acompanhamento do curso, é necessário ser capaz de ler em língua 

inglesa. 

 

FIL204 Tópicos em Filosofia Grega 

Persuasão em Ação: O Cânon dos 10 Oradores Áticos e a Marcação entre Filosofia 

e Retórica em Platão 

Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho 

 

Ementa: O estatuto da Retórica frente à Filosofia. Oratória grega: o Cânon dos 10 oradores áticos. 

Análise de textos relativos à retórica grega: Elogio a Helena e Defesa de Palamedes, de 

Górgias, Apologia de Sócrates. Górgias e Fedro, de Platão.  Contra os Sofistas, de Isócrates, e 

textos dos outros 9 oradores áticos. Aspectos de obras de historiadores da Filosofia e da Retórica 

que, a partir dos anos 90,  trouxeram novas contribuições ao estudo da história da retórica. 
 

FIL204 Tópicos em Filosofia Grega 

Propedêutica à Leitura de Textos da Filosofia Antiga 

Miriam Peixoto 

 

Ementa: O curso tem por objetivo oferecer aos alunos orientações para capacitá-los à 

leitura rigorosa e proveitosa dos textos da filosofia antiga em seus variados gêneros e 

diferentes tradições. Examinaremos as intenções subjacentes à escolha de um ou outro 

gênero literário, as singularidades de cada uma dessas formas de expressão, e, logo, 

as questões implicadas em sua composição e as estratégias necessárias à sua leitura, 

explicação e interpretação. E para melhor compreendê-los enquanto veículo de expressão 

do pensamento filosófico, consideraremos, também, as estratégias argumentativas, o 

problema da transmissão e recepção de doutrinas e teses, e o processo de constituição dos 

principais corpora da filosofia antiga. Ao lado disso, iremos considerar as principais vias 

de abordagem do texto, analítica e histórica, destacando singularidade e a relevância de 

cada uma delas. Enfim, pretendemos evidenciar a contribuição advinda, para a leitura dos 

textos filosóficos da Antiguidade, das aquisições da história, da filologia, da arqueologia 

e da paleografia. 

FIL046 Tópicos em Estética 

O Pensamento Estético de Gerd Bornheim 

Rodrigo Duarte 

 

Ementa: Gerd Bornheim (1929-2002) vem sendo considerado cada vez mais como um 

dos principais expoentes da estética brasileira no século XX. Embora a sua penetrante 



reflexão filosófica não tenha se restringido a esse campo, adentrando questões de 

antropologia filosófica, ontologia, e gnosiologia, cresce o consenso de que a sua 

contribuição mais original se encontra na discussão sobre temas da filosofia da arte e da 

cultura. Sem desconsiderar totalmente os estudos desenvolvidos por Bornheim fora do 

âmbito da estética, o curso se centrará nos comentários e discussões dos textos que 

abordem tópicos concernentes a essa disciplina na sua obra filosófica, com uma ênfase 

especial nas contribuições de Bornheim que enfocam temas da arte e da cultura 

brasileiras. 

 

FIL208 Tópicos em Filosofia da Cultura 

Freud e a Filosofia: Um Debate Crítico 

Verlaine Freitas 

Ementa: O objetivo do curso é discutir alguns conceitos teóricos e prático-clínicos 

relevantes da psicanálise de Sigmund Freud, particularmente os de inconsciente, recalque, 

pulsão e sublimação, para em seguida analisar algumas formulações críticas de três 

filósofos: Herbert Marcuse (“A obsolescência da psicanálise”), Theodor Adorno (“A 

psicanálise revisada” e Minima moralia) e Michel Foucault (História da sexualidade I. A 

vontade de saber). Procuraremos mostrar a relevância de tais críticas, mas também lhes 

fornecer uma resposta a partir de uma interpretação contemporânea de Freud, baseada 

especialmente na obra de Jean Laplanche. 

 

FIL202 Tópicos em Filosofia Moderna 

Teorias da Substância nos Séculos XVII e XVIII  

Vinícius França Freitas 

 

Ementa: A disciplina consiste na apresentação e discussão da noção de ‘substância’ em 

autores dos séculos XVII e XVIII, tanto em filosofias racionalistas – René Descartes, 

Baruch Espinosa e G. W. Leibniz – como empiristas – John Locke, George Berkeley e 

David Hume. 
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Grupos de Estudo 

 

FIL049 Crítica e Dialética: A Possibilidade do Cálculo Econômico Socialista 

Amaro Fleck 

 

Ementa: Uma economia socialista pode ser tão eficiente quanto uma economia 

capitalista? Pode haver racionalidade econômica em um regime socialista? E em um 

regime capitalista? Estas são algumas das questões em torno do assim chamado “debate 

sobre o cálculo socialista”, um debate iniciado no começo do século XX que gerou 

inúmeros efeitos: desde a reformulação de projetos socialistas (vide o socialismo de 

mercado), passando pela elaboração de diversas teorias do planejamento e chegando, 

inclusive, até uma revisão do liberalismo econômico e de sua compreensão da função que 

os mercados desempenham nas sociedades contemporânea. 

 

FIL049 Heidegger – Ser e Tempo (2º Parte) 

Fernando Rey Puente 

 

Ementa: O objetivo do grupo de estudos é o de terminar a análise da 2a metade do Ser e 

Tempo que já foi lido e analisado até o parágrafo 44 no semestre passado em uma 

disciplina específica, razão pela qual o grupo só é indicado para aquelas e aqueles já 

familiarizados pelo menos com as análises e discussões até o parágrafo 44. 

 

FIL049 Ceticismo Moderno: As Noções de ‘Espaço’ e ‘Tempo’ em Filosofias do 

Século XVIII 

Vinícius França Freitas 

 

Ementa: O propósito que orienta o desenvolvimento das leituras e debates do grupo 

Ceticismo Moderno neste semestre é a compreensão das noções de ‘espaço’ e ‘tempo’ 

em filosofias do século XVIII, mais especificamente, na Correspondência de G. W. 



Leibniz (1646-1716) com Samuel Clarke (1675-1729) e na ‘Estética transcendental’ da 

Crítica da razão pura de Immanuel Kant (1724-1804). 
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