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FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL 2 
 

 

Disciplina: Introdução à Filosofia I Código: HF0001 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).  

CH Total: 60 

CH semanal:04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
 

EMENTA  

Curso introdutório de tema ou temas gerais da filosofia, que enfatize preferencialmente 
percursos histórico-conceituais, aborde mais de um autor e problematize algum aspecto da 
filosofia contemporânea relacionado com a questão da possibilidade da reflexão metafísica. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Abertura de turma em período especial com base na Resolução nº 65/20-CEPE. 

 
 

PROGRAMA  
 

       Introdução à concepção de metafísica de Henri Bergson a partir do roteiro proposto pelo 
ensaio metodológico que apresenta a obra O Pensamento e o Movente.  
 
Estrutura:  
 

I. Em busca de um pensamento que se confunda com o seu objeto. 
 
- Entusiasmo e decepção com a teoria da evolução de Spencer. 
- O tema da temporalidade e o encontro com a duração da consciência interior. 

 
II. Por que o pensamento se desvia da duração? 

 
- Crítica do entendimento: sua estrutura, funções e limites. 
- Os pseudo-problemas. 
- A lógica da retrospecção e a concepção bergsoniana de possível. 
- Reversão da lógica da retrospecção – superação do relativismo.  
 

III. A intuição como método. 
 
- Da intuição da duração interior para a intuição da matéria. 
- Da intuição da matéria para a intuição da vida.  
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OBJETIVO GERAL 

 
Oferecer uma visão introdutória de alguns dos conceitos e problemas propostos pela metafísica 
da duração de Henri Bergson. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- introduzir a concepção de metafísica como compreensão concreta e imediata do real; 
- explorar a possibilidade de ampliar a compreensão da duração da consciência interior para a 
compreensão da duração da vida e do cosmos; 
- introduzir a crítica do entendimento no âmbito de uma filosofia da duração.  

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas.  
 
Aulas síncronas (20h/a). A aula será composta por duas partes. Na primeira parte da aula a 
docente fará uma introdução do tema da aula. A segunda parte da aula será reservada para 
seminários abertos, nos quais todo o grupo deverá levantar questões e/ou expor pontos centrais 
do texto indicado para aquela aula. 
 
Dias/horários: toda 4ª feira das 19h00 às 21h00. 
  
Disponibilização para os alunos: as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos estudantes 
para acesso futuro. 
 
Cronograma das aulas síncronas: 
 
04/11/2020 – Aula 1 – Introdução: Considerações sobre o ideal de precisão em filosofia [Trecho 
selecionado da Introdução ao O Pensamento e o Movente (Parte I)]. 
11/11/2020 – Aula 2 – Tempo espacializado e duração interior (Ensaio, trecho selecionado do 2o 
cap.). 
18/11/2020 – Aula 3 –Tempo especializado e duração interior (Ensaio, trecho selecionado do 2o 
cap.). 
25/11/2020 – Aula 4 – Crítica do entendimento: estrutura, funções e limites (Evolução Criadora, 
trecho selecionado do 2o. cap.). 
02/12/2020 – Aula 5 – Os pseudo-problemas (Ensaio, trecho selecionado do 3o cap.). 
09/12/2020 – Aula 6 – A lógica da retrospecção e a concepção bergsoniana de possível (ensaio 
“O possível e o real”). 
16/12/2020 – Aula 7 – Reversão da lógica da retrospecção – superação do relativismo (Trecho 
selecionado da “Conclusão” do Ensaio). 
21/12/2020 a 16/01/2021 – Recesso 
01/01/2021 a 30/01/2021 – Férias  
03/02/2021 – Aula 8 – Da intuição da duração interior para a intuição da matéria (Trechos 
selecionados de Matéria e Memória e de Evolução Criadora). 
10/02/2021 – Aula 9 – Da intuição da matéria para a intuição da vida (Trecho selecionado de 
Evolução Criadora). 
24/02/2021 – Aula 10 – Da intuição da matéria para a intuição da vida (Trecho selecionado de 
Evolução Criadora). 
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Aulas assíncronas (40h/a): serão realizados exercícios domiciliares que consistirão na leitura e 
preparação de pontos e questões a serem levantadas nos seminários abertos sobre os textos-
objeto das aulas síncronas. 

 
a) sistema de comunicação: Aulas e seminários abertos via Microsoft Teams para atividades 
síncronas e disponibilização de material bibliográfico. A comunicação e a entrega da avaliação  
final ocorrerão via e-mail institucional (adrianacappello@uol.com.br) 
 
b) modelo de tutoria: a tutoria será realizada pelo próprio docente com apoio de monitor. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: os textos serão disponibilizados aos alunos 
pela própria docente 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: computador ou 
celular e acesso à internet 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: 2 semanas 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. Nos termos do 12 §1º da Resolução 
65/2020-CEPE, fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de 
forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.  
 
g) indicação do número de vagas:  100 vagas 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1. Avaliação por participação nos seminários abertos.  
2. Avaliação de um trabalho final sobre um dos textos/tópicos trabalhados no decorrer do 

curso. 
 
Data de entrega da avaliação final: 06/03/2021 
 
Exame: 20/03/2021 

 
 Os critérios de avaliação, para cada uma das atividades, serão os seguintes:  

• organização do pensamento; 

• clareza e a objetividade na exposição dos conceitos e argumentos; 

• profundidade reflexiva; 

• formatação (letra 12, espaço 1,5, citações padronizadas, referências bibliográficas).  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

(os capítulos a serem estudados serão disponibilizados pela docente) 

BERGSON, H. O Pensamento e o Movente. São Paulo, Martins Fontes, 2006. 

_____. A Evolução Criadora. São Paulo, Martins Fontes, 2005.  

_____. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. São Paulo, EDIPRO, 2020. 

–––––. Matéria e Memória – ensaio sobre a relação do corpo com o espirito. São Paulo, Martins Fontes, 2010.  
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_____. Bergson. Seleç. Franklin Leopoldo e Silva, trad. Franklin Leopoldo e Silva e Nathanael Caxeiro. São Paulo, 

Abril Cultural, 1979 [col. Os Pensadores].  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

(os capítulos e artigos a serem estudados serão disponibilizados pela docente) 

BERGSON. H. Bergson. Seleç. Franklin Leopoldo e Silva, trad. Franklin Leopoldo e Silva e Nathanael Caxeiro. São 

Paulo, Abril Cultural, 1979 [col. Os Pensadores].  

DELEUZE, Gilles. O Bergsonismo. São Paulo, Ed. 34, 1999.  

PRADO JR, Bento. Presença e Campo Transcendental – Consciência e negatividade na filosofia de Bergson. São 

Paulo, EDUSP, 1989.  

WORMS, F. Bergson ou os dois sentidos da vida. São Paulo, UNIFESP, 2011. 

 

 

 
 

 
Professor da Disciplina: Maria Adriana Camargo Cappello 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): adrianacappello@uol.com.br 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


