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 Ementa:  A  disciplina  visa  apresentar  a  concepção  acerca  da  relação  entre

mundo do texto  e  mundo  do  leitor  elaborada por  Paul  Ricoeur  bem como

nuances da noção de interpretação consideradas pelo filósofo.

 Objetivos: Objetiva-se que a/o estudante:

1)  adquira conhecimento acerca de diversas concepções hermenêuticas sobre
o ato de ler.

2) se  familiarize  com  o  vocabulário  técnico  específico  e  os  modos  de
conceptualização do pensamento hermenêutico filosófico.

3) se familiarize com os textos filosóficos trabalhados.

4) desenvolva  as  suas  capacidades  interpretativas,  analíticas  e  críticas  em
relação às concepções e textos filosóficos estudados.

5) desenvolva  a  capacidade  de  reconhecer,  reconstruir  e  analisar  teses  e
argumentações dos textos filosóficos estudados.

 Metodologia:  Aulas  dialógico-expositivas,  leitura,  análise  e  comentário  de
textos  filosóficos.  Avaliação  através  da  participação  em  aula  e  prova
dissertativa.

 Conteúdos programáticos:

1) A tarefa da Hermenêutica: uma revisão da sua história segundo Paul Ricoeur: 

1.1) Das  hermenêuticas  regionais  à  hermenêutica geral:  Schleiermacher  e

Dilthey, 

1.2) Da epistemologia à ontologia: Heidegger e Gadamer.

2)  A função hermenêutica do distanciamento:

2.1)       A efetuação da linguagem como discurso



2.2)       O discurso como obra 

2.3)       A relação entre fala e escrita

2.4)       O mundo do texto

2.5)       Compreender-se diante da obra
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