
 

OBJETIVOS  

O objetivo deste curso é desenvolver as habilidades filosóficas, tanto para os que não 

conhecem a filosofia mas que gostariam de adquirir o saber-fazer conceitual, quanto para os 

que pretendem começar reflexões em vista de uma pesquisa futura. O curso será então 

dedicado a capacidade de construir problemas de forma autônoma, a partir de temas 

identificados, bem como identificar esses problemas nos textos de autores clássicos, 

escolhidos em todas as épocas. É, portanto, um curso de "pensamento crítico" (critical 

thinking) voltado para a filosofia. 

EMENTA  

O tema deste semestre será autonomia e história. Será uma questão de colocar em prática 

técnicas para pensar sobre os problemas relacionados à questão da autonomia do espírito e 

sua inscrição na história, ao ler textos que, de Epictète até Edgar Morin , ajudam a pensar 

sobre a complexidade da relação entre a mente pensante e seu ambiente. 

PROGRAMA  

O curso pretende desenvolver vários problemas de maneira interativa: como uma mente 

individual consegue a autonomia? Como a sucessão de teorias na historia pode ser 

concebida? Como se articulam o conceito e o tempo? 
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