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Docentes:  
Ter/ 9:00-10:00 (Carlota Ibertis) 
Qui/ 9:00- 10:00 (Roberta Miquelanti) 
atividades assíncronas a combinar 
 
 
Ementa: 
Apresentação e análise da especificidade do texto filosófico e de seus diferentes estilos de exposição e de 
argumentação. Questões técnicas e metodológicas do trabalho em filosofia e em história da filosofia. 
Perspectiva genética e método estrutural. Hermenêutica filosófica. 

 
Conteúdo Programático: 
 

1) Oralidade e escrita na atividade filosófica. O leitor de texto filosófico. A relação 
texto-leitor.  
 

2) Introdução à leitura do texto filosófico. a) operações em jogo na leitura filosófica; 
b) a “cena filosófica” do texto: autor, destinatário, formas e gêneros e funções 
textuais.  
 

3) Organização explícita e implícita do texto filosófico: a) subdivisões, partes ou 
momentos do texto; b) problema, teses, argumentação.  
 

4) Introdução à escrita filosófica: aspectos técnico-metodológicos.   
 
Objetivos: 
 
A disciplina propõe-se que os estudantes: 
 

1) se familiarizem com a especificidade da leitura e redação filosóficas através de sua 
prática. 

2) identifiquem diferentes modalidades da enunciação do texto filosófico no que diz 
respeito a sujeito/autor, destinatário, formas e gêneros literários e funções textuais. 

3) identifiquem problema, teses, argumentação de um texto filosófico.  
4) se familiarizem com aspectos técnico-metodológicos na redação de um texto 

acadêmico em filosofia.  
   
 



Metodologia: 
 
Por meio de atividades síncronas e assíncronas, combinar-se-ão aulas dialógico-expositivas, 
exercícios de leitura (conjunta e individual) de textos clássicos de filosofia e de redação de 
textos filosóficos. 
 
De acordo com normativa do CAE, a frequência será computada com base nas atividades 
assíncronas. A avaliação basear-se-á em exercícios de leitura e redação a ser combinados ao 
longo da disciplina.  
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Observação: os textos a serem trabalhados em atividades síncronas e assíncronas serão 
indicados no decurso da disciplina.  
 


