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EMENTA:
A disciplina pretende ser uma introdução à história da filosofia capaz de tornar
os ingressantes no curso de filosofia familiarizados com a maneiras pelas quais filosofia
e história podem se relacionar.

OBJETIVO
O escopo deste curso é realizar uma introdução à história da filosofia pensando
com os pensadores originários do ocidente: Anaximandro, Heráclito e Parmênides.

Objetivos específicos:
✓ Propiciar uma introdução ao pensamento filosófico através da questão
“o que é isto – a filosofia? ”.
✓ Possibilitar ao estudante uma reflexão sobre o princípio do pensamento
ocidental.
✓ Realizar um exercício de diálogo com o pensamento de Anaximandro,
Heráclito e Parmênides através da leitura e interpretação de alguns de
seus fragmentos.
✓ Aprender a ler textos filosóficos e a escrever sobre eles.

CONTEÚDO

1. Introdução à filosofia através do estudo do pensamento grego.
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Sujeito a modificações.

2. Exercícios interpretativos de fragmentos de Anaximandro, Heráclito e
Parmênides.
3. Leitura de “O que é isto – a Filosofia? ”, de Heidegger.

AVALIAÇÃO
•

Nota 1: Registros reflexivos das aulas em forma de diário (valendo
10,0)2
✓ Primeira entrega em 4 de setembro (valendo 3,0)
✓ Segunda entrega em 2 de outubro (valendo 3,0)
✓ Terceira entrega em 6 de novembro (valendo 4,0)

•

Nota 2: Produção de Texto (valendo 10,0)3
Exercícios sobre o texto “O que é isto – a filosofia? ” (cfr. bibliografia
abaixo: Heidegger, M. (1999). Conferências e Escritos Filosóficos. São
Paulo: Nova Cultural).

✓ Fichamento de resumo – 6,0 pontos – entrega em 27 de setembro
✓ Resenha – 4,0 pontos – entrega em 16 de outubro
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Alguns esclarecimentos sobre este quesito avaliativo: 1) A forma literária a ser adotada deve ser a de
diário; 2) Os registros de cada dia de aula devem conter não simples anotações ou sínteses sobre o
conteúdo ministrado em sala de aula, mas reflexões pessoais sobre a própria experiência de
aprendizagem do estudante; 3) Sobre o conceito de reflexão, aqui adotado: o autor não há de discorrer
somente sobre um conteúdo, mas sobre a significância deste conteúdo para si mesmo, neste caso, para
a sua aprendizagem do pensamento. Isso quer dizer: o estudante não somente há de discorrer sobre a
aula como um todo (conteúdo, processo didático, acontecimento – o que se passou), mas sobre seu
relacionamento significativo com a aula, sobre o que lhe impactou, que novas compreensões foram
possibilitadas a respeito dos temas, a partir daquela aula, etc. (o que lhe passou). A reflexão, assim, se
desenvolve como um pensar a própria realização de pensar e o seu pensado, durante a aula. Neste
sentido, por se tratar de um texto reflexivo-meditativo de caráter filosófico, considera-se que o uso da
primeira pessoa do singular é o mais adequado.
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Sobre
este
quesito
avaliativo,
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/16228/?sequence=10#conteudointroducao

cf.

•

Nota 2: Ensaio acadêmico interpretativo e reflexivo sobre um fragmento
ou sobre um texto mais abrangente a ser escolhido em Anaximandro,
Parmênides ou Heráclito (valendo 10,0)4
Entrega em 20 de novembro

A média será a soma das três notas, que será dividida por três.
O valor numérico obtido será transformado em conceito (menção).

ATENDIMENTO
O professor está disponível para atendimento em horários que devem ser
previamente agendados pessoalmente ou pelo e-mail:
maffernandes69@gmail.com
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