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FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL 
 

 

Disciplina:  
Filosofia Clássica Alemã II 
 

Código: HF1101 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) 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 (permanente)  

 
Estudo de tema ou temas centrais da Filosofia Clássica Alemã, em um ou mais autores, passíveis 
de tratamento numa abordagem introdutória (tais como: Filosofia Crítica e Filosofia Especulativa, 
Romantismo). 
 
 

EMENTA (parte variável)  
 
Abordagem introdutória da correlação entre os conceitos de “Bildung” (cultura, formação) e 
“Natur” (natureza / caráter), tendo em vista as Considerações Extemporâneas de Nietzsche, em 
especial a Terceira Consideração denominada “Schopenhauer como Educador”. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

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

 
PROGRAMA (parte variável) 

 

A disciplina consistirá num estudo da obra de Nietzsche intitulada Schopenhauer como Educador. 
O que será precedido de uma contextualização da obra e dos principais conceitos que se 
desenvolvem nela, e seguido de uma análise imanente do texto. A programação compreende: 
 
1. Apresentação geral da obra de Nietzsche e das Considerações Extemporâneas em particular. 
2. Os debates em torno da questão da Bildung (formação / cultura / cultivo) em correlação com o 
termo Natur – no século XIX em geral e na filosofia de Nietzsche em particular. 
3. O lugar da Terceira Consideração Extemporânea no conjunto da crítica de Nietzsche à cultura 
alemã. 
4. Schopenhauer como Educador – análise da obra. 
5. Filosofia e linguagem – Intuição e meios de expressão - os papéis de Schopenhauer, na filosofia 
de Nietzsche. O gênio, o extemporâneo, o mestre, o antípoda. 
6. Uma política do nome próprio: Schopenhauer Educador / Nietzsche Educador. 
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OBJETIVO GERAL 

 
Introduzir o/a estudante nos debates sobre a correlação entre Bildung (formação / cultura / cultura 
de si) e Natur (natureza / caráter) na Alemanha do século XIX, tomando como material de trabalho 
a Terceira Consideração Extemporânea: Schopenhauer como Educador, de Friedrich Nietzsche. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Apresentar os conceitos de Bildung e de Natur. 
2. Correlacionar os conceitos de Bildung e Natur no âmbito da educação/ensino na filosofia de 
Nietzsche, no contexto da Alemanha no século XIX. 
3. Apresentar os principais traços da crítica de Nietzsche à cultura que e tem no âmbito das 
Considerações Extemporâneas.  
4. Analisar em partes a obra de Nietzsche intitulada Schopenhauer como Educador, tendo em 
vista a crítica à cultura em especial à cultura universitária que é formulada nela. 
5. Discutir o papel de personagens na filosofia de Nietzsche como meios de expressão e o papel 
específico de Schopenhauer como um recurso de linguagem explorado por Nietzsche em sua 
crítica à cultura.  
 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será ofertada no âmbito do Ensino Remoto Emergencial da UFPR, lançando mão de 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) para desenvolver as ações de ensino-
aprendizagem pertinentes a ela. 
 
A interação entre o docente, os discentes e os monitores terá lugar numa reunião virtual semanal, 
nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas, por meio da plataforma do Google Meet. A troca de 
informações, entrega e devolutiva das atividades acontecerá por e-mail. 
 
Os encontros síncronos serão gravados e disponibilizados para os/as estudantes que não 
estiverem presentes no momento da reunião na sala da turma na plataforma da UFPRVirtual. Os 
roteiros básicos dos encontros serão igualmente disponibilizados na sala virtual da turma. 
Também os arquivos em pdf dos textos básicos da disciplina serão disponibilizados na sala virtual 
da disciplina. 
 
Caberá aos discentes a realização, em cada etapa da disciplina, das atividades previstas de forma 
remota e o envio dessas atividades para avaliação. Nesse sentido, é importante salientar que esta 
disciplina exige um alto grau de comprometimento dos discentes em especial no que diz respeito 
ao desenvolvimento das atividades de leitura e escrita. 
 
Nos termos do 12 §1º da Resolução 65/2020-CEPE, fica estabelecido o controle de frequência 
somente por meio da realização, de forma assíncrona, das atividades domiciliares desenvolvidos 
pelas/pelos estudantes.  
 
Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: (art. 13, §1º da Resolução CEPE 
65/2020):06h/a (60 horas/10 semanas letivas). 
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Vagas para a disciplina: 70 alunas/os. 
 
Cronograma de atividades: 
 

Encontro 
virtual: 

Data: Atividades síncronas (das 19 às 21 
horas, na sala virtual) 

Atividades assíncronas (para 
essas atividades, as datas 
constituem apenas uma referência 
e não o dia da sua realização) 
 

01 12/11 
 
 

Apresentação geral da obra de 
Nietzsche e das considerações 
extemporâneas em particular. 
 

Fichamento (1) de “Nietzsche, 
Schopenhauer e o pessimismo”. 
De Clademir Araldi. 

02 19/11 
 
 

O lugar de Schopenhauer como 
Educador no conjunto das 
Considerações Extemporâneas. 
 
Breves notas sobre os conceitos de 
Bildung e de Natur. 
 
 

Leitura e fichamento (2) do capítulo 
I e II do livro Schopenhauer como 
Educador. 
 

03 26/11 
 

Apresentação geral da obra 
Schopenhauer como Educador e da 
temática da Educação tendo em vista 
a cultura em geral e o cultivo de si em 
particular. 
 

Leitura e fichamento (3) do capítulo 
III e IV do livro Schopenhauer 
como Educador. 
 

04 03/12 
 
 

Schopenhauer como Educador – Cap. 
I, II e III. 
 

Leitura e fichamento (4) do capítulo 
V e VI do livro Schopenhauer como 
Educador. 
 

05 10/12 
 
 

Schopenhauer como Educador – Cap. 
IV, V e VI. 
 

Leitura e fichamento (5) do capítulo 
VII e VIII do livro Schopenhauer 
como Educador. 
 

06 17/12 
 
 

Schopenhauer como Educador – Cap. 
VII e VIII. 

Resenha crítica da obra 
Schopenhauer como Educador. 
Pontos obrigatórios: 
1. Apresentação geral; 
2. Análise do conceito de Bildung; 
3. Análise da ideia de Intuição e 
exposição; 
4. Análise da ideia de formação de 
si. 
5. Apreciação crítica. 
 

XX 21/12 
 

a 
 

16/01 

O período de 21/12/2020 a 
16/01/2021 são dias não letivos. 
Durante esse período não haverá 
atendimento do professor da 
disciplina que estará de férias. 

 

07 21/01 
 

 
Filosofia e linguagem – Intuição e 
meios de expressão - os papéis de 
Schopenhauer, na filosofia de 

Entrega das resenhas e 
fichamentos faltantes. 
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Nietzsche. O gênio, o extemporâneo, o 
mestre, o antípoda. 
 
 

08 28/01 
 
 

Uma política do nome próprio: 
Schopenhauer Educador / Nietzsche 
Educador 
 

Devolutiva das resenhas e 
fichamentos. 
Exposição de pontos avaliados e 
solicitação de eventuais correções. 

09 04/02 
 
 

Reunião de fechamento da disciplina.  

10 25/02 Exame Final – reescrita da resenha.  
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da disciplina compreenderá cinco atividades de fichamento e uma resenha do livro 
Schopenhauer como Educador. 
Para efeitos de pontuação, cada fichamento valerá 1.0 e a resenha final 5.0. 
 
Os critérios a serem considerados para a avaliação dos fichamentos serão: 
1. A concordância entre o fichamento e o texto proposto; 
2. A observação dos detalhes solicitados nos encontros síncronos para cada fichamento; 
 
Os critérios a serem considerados para a avaliação das resenhas serão: 
1. Apresentação geral da obra de forma coerente e clara; 
2. A observação dos aspectos teóricos considerados na disciplina tais como: os conceitos de 
Natur e de Bildung, identificando o modo como eles aparecem e se correlacionam na obra; 
3. A coerência das partes da resenha entre si e com o todo; 
4. Apreciação crítica. 
5. A profundidade de análise da obra resenhada. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NIETZSCHE, Friedrich. Schopenhauer como Educador. Tradução Clademir Araldi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 
_____. Escritos sobre Educação. Organização, tradução, apresentação e notas de Noeli Correia 
de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: PUC-RJ/Loyola, 2003. 
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NIETZSCHE, Fr. Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. 



   

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Filosofia 

 
_____. Ecce homo. Como alguém se torna o que é? Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
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PASCHOAL, ANTONIO E. O uso estratégico de Schopenhauer por Nietzsche em Para a 
genealogia da moral. In: Revista Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer. Vol. 3, Números 1 e 2, 
pp. 75-90, 2012. 

_____. Entre a caracterologia de Schopenhauer e o tornar-se o que se é de Nietzsche. Revista 
Voluntas: Estudos sobre Schopenhauer. Vol. 3, Números 1 e 2, pp. 57-73, 2016. 

SCHOPENHAUER, A. O Mundo Como Vontade e Como Representação. São Paulo: EDUSP, 
2005. 

SIMMEL, Georg, Schopenhauer y Nietzsche. Tradução F. Ayala. Buenos Aires: Anaconda, 1950. 

 
 

 
Professor da Disciplina: Antonio Edmilson Paschoal 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): antonio.paschoal@yahoo.com.br 

Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

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


