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EMENTA (parte permanente) 
 

 

O objetivo é capacitar o aluno a analisar, expôr e produzir um texto filosófico, 

preferencialmente segundo uma abordagem monográfica, que permita compreender o 

modo como os conceitos de um dado autor se constituem no texto, segundo sua lógica 

interna. 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

O curso pretende familiarizar os estudantes com técnicas de leitura, análise e produção 

de textos em Filosofia. Para tanto, um conjunto de textos reunidos em torno de um 

problema da história da filosofia será objeto de leitura e análise ao longo do curso. A 

produção dos textos será feita no decorrer do semestre. 

 

 

O problema em pauta gira em torno da recepção do dogma do pecado original na 

filosofia francesa do século XVIII, em especial nos filósofos ligados ao Esclarecimento, 

Luzes ou Iluminismo: Voltaire, D. Diderot e J.-J. Rousseau. Esses três autores discutem 

o significado religioso e moral do dogma do pecado original, muito difundido na França 

desde que a obra de Agostinho foi retomada pelo jansenismo de Port-Royal e, em 

seguida, pela obra de P. Quesnel. O curso irá tomar esses textos como ocasião para o 

exercício de técnicas de leitura e análise filosóficas.  

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

Aulas expositivas, com leitura e análise em sala de trechos selecionados dos textos em 

discussão 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 



 

 

A nota final resultará da média das notas obtidas em duas avaliações escritas, a primeira 

tendo peso 1, a segunda, final, peso 2. O trabalho final deverá atender 

impreterivelmente aos seguintes parâmetros mínimos: 1) possuir entre 5 e 10 paginas 

completas (afora a Bibliografia); 2) ser entregue em Times New Roman, fonte 14, 

espaço 1,5; (3) o trabalho deve ser paginado; (4) possuir referências bibliográficas numa 

das formas consagradas academicamente; (6) ser entregue no prazo (a cada dia de 

atraso, a nota final será subtraída de um ponto). Caso o trabalho não atenda a um dos 

parâmetros indicados entre (1) e (5), não será aceito e o estudante será automaticamente 

reprovado.  
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