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EMENTA

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
(programa válido até 04/jun/2019)

O curso será focado na análise de textos filosóficos e, nesse sentido, na explicação das particularidades
que cada gênero (tratado, carta, poesia, conto, diálogo, romance) traz para a filosofia. Pretende-se
mostrar ao aluno a diferença entre textos não ficcionais (como o tratado filosófico, quando a ideia é
atribuída ao próprio autor) e textos ficcionais (como o conto filosófico, quando a ideia veiculada não pode
ser diretamente atribuída ao autor, sendo própria ao personagem). O curso será dividido em duas partes,
conforme essa atribuição:

Parte I:
Poesia: Lucrécio, De rerum natura (canto I)
Epístola: Epicuro, Carta a Meneceu
Tratado: La Mettrie, Anti-Sêneca

Parte II:
Conto: Voltaire, Zadig
Diálogo: Sade, Diálogo entre um padre e um moribundo 
Romance: Rousseau, Júlia ou a Nova Heloísa (carta selecionada)

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a analisar textos filosóficos em seus diferentes gêneros (tratado, carta, poesia, conto,
diálogo, romance) e produzir uma dissertação filosófico expondo o conteúdo analisado.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O processo de análise das obras elencadas objetiva possibilitar ao aluno reconhecer as partes e as
características de cada texto, depreender suas ideias principais e reconstruir a argumentação do
autor/personagem. Ao fim de cada parte do curso, o aluno deve ser capaz de expor a argumentação de
uma das três obras estudadas, produzindo uma breve dissertação filosófica. Com o exercício da
dissertação, espera-se que o aluno entenda como apresentar com clareza os conceitos mobilizados no
texto, articulando suas ideias de modo coeso e coerente, com começo, meio e fim.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os
conteúdos curriculares teóricos. O recurso utilizado será quadro branco ou de giz.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Duas dissertações filosóficas a serem redigidas em sala de aula ao fim de cada parte do curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu), trad. e apres. Álvaro Lorencini e Enzo Del Carratore.
São Paulo: Editora UNESP, 2002.
LA METTRIE, Julien-Offray de. “Anti-Sêneca ou discurso sobre a felicidade”. In: Francisco Verardi Bocca
e Arthur Araujo (org.), La Mettrie ou filosofia marginal do século XVIII. Curitiba: CRV, 2013. 
LUCRÉCIO. De rerum natura - livro I, trad., intr. e notas Juvino Alves Maia Junior, Hermes Orígines
Duarte Vieira e Felipe dos Santos Almeida. Bilíngue. João Pessoa: Ideia, 2016.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Júlia, ou, a nova Heloísa. São Paulo: Hucitec, 2006 (carta selecionada).
SADE, Donatien Alphonse François de. Diálogo entre um padre e um moribundo, trad. Alain François e
Contador Borges. São Paulo: Iluminuras, 2001.
VOLTAIRE, François-Marie Arouet de. Zadig ou, do destino. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOCCA, Francisco Verardi. “Máquina sensível”. In: Francisco Verardi Bocca e Arthur Araujo (org.), La
Mettrie ou filosofia marginal do século XVIII. Curitiba: CRV, 2013.
BOYANCÉ, Pierre. Lucrèce et l'épicurisme, 2ª ed. Paris: PUF, 1978.
BRUN, Jean. O estoicismo, trad. de João Amado. Lisboa: Edições 70, 1986.
CHAUI, Marilena. “Epicuro e o jardim”. In: Introdução à história da filosofia: as escolas helenísticas, vol. II.
São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
_____________. “Lucrécio: o epicurismo liberador”. In: Introdução à história da filosofia: as escolas
helenísticas, vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
FAUSKEVAG, Svein Eirik. “Quand le cœur parle: bonheur et amitié dans La Nouvelle Heloïse de Jean-
Jacques Rousseau”. In: Guilhem Farrugia e Michel Delon (org.), Le bonheur au XVIIIe siècle. Rennes:
PUR, 2015.
MARKOVITS, Francine. “La Mettrie: une éthique de l'inconstance, une métaphysique de la tendresse”,
Dix-Huitième Siècle, nº 35, Paris: PUF, 2003.
MATTOS, Flanklin de. “Três romancistas tardios: Voltaire, Rousseau, Diderot”. In: A cadeia secreta:
Diderot e o romance filosófico. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas, 9ª ed. São
Paulo: Atlas, 2011. 
MORAES, Eliane Robert. “O gozo do ateu”. In: Lições de Sade: ensaios sobre a imaginação libertina. São
Paulo : Iluminuras, 2006. 
NASCIMENTO, Maria das Graças de Souza do. “Os contos filosóficos de Voltaire”. In: Voltaire: a razão
militante, 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1993.
SALEM, Jean. Tel un dieu parmi les hommes: l'éthique d'Épicure, 2ª ed. Paris: J. Vrin, 1994. 
SILVA, Markus Figueira da. Epicuro: sabedoria e jardim. Rio de Janeiro; Natal: Relume Dumara: UFRN,
Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 2003. 
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