
Temas e Problemas de Filosofia 
Quadrimestre Suplementar 2020 

Prof. Fernando Costa Mattos 
Prof. Assistente: Pedro Casalotti Farhat 

 

ter 22.09 apresentação do curso - "Filosofia: o que é isso, afinal?" (FCM) 

ter 29.09 Heidegger - "O que é isto - a filosofia?" (FCM) 

qui 01.10 atendimento aos grupos (FCM e PCF) 

dom 04.10 entrega do trabalho em grupo nº1 

ter 06.10 Parmênides - "As duas vias" (PCF) 

qui 08.10 atendimento aos grupos (PCF) 

ter 13.10 Heráclito - "O mobilismo" (FCM) 

qui 15.10 atendimento aos grupos (FCM) 

dom 18.10 entrega do trabalho em grupo nº2 

ter 20.10 Platão - "A alegoria da caverna" (FCM)  

qui 22.10 atendimento aos grupos (PCF) 

ter 27.10 Descartes - "Meditações metafísicas" (PCF) 

qui 29.10 atendimento aos grupos (FCM) 

dom 01.11 entrega do trabalho em grupo nº3 

ter 03.11 Hume - "Sobre a identidade pessoal" + "Da origem das ideias" (FCM) 

qui 05.11 atendimento aos grupos (PCF) 

ter 10.11 Kant - "..." (PCF) 

qui 12.11 atendimento aos grupos (FCM) 

dom 15.11 entrega do trabalho em grupo nº4 

ter 17.11 Nietzsche - "..." (PCF) 

qui 19.11 atendimento aos grupos (PCF) 

ter 24.11 Heidegger - "A verdade" (FCM) 

qui 26.11 atendimento aos grupos (FCM) 

dom 29.11 entrega do trabalho em grupo nº5 

ter 01.12 Sartre - "o absurdo e a existência" (FCM) 



qui 03.12 atendimento aos grupos (FCM e PCF) 

ter 08.12 repasse geral (FCM) 

qui 10.12 avaliação individual 

ter 15.12 vista às provas (FCM e PCF) 

qui 17.12 recuperação 

 
Estratégias de comunicação: aulas online via zoom, gravadas para posterior 
acompanhamento pelos que não puderem assistir no horário; atendimentos individuais e/ou 
grupais via zoom; entrega de trabalhos e provas por dois e-mails (de modo a garantir o 
envio). 
 
Composição do conceito: Trabalhos em grupo - 50%; Avaliação individual - 50% 
 
Tabela de conversão nota-conceito: 
 
8,75 - 10,0 = A 
7,25 - 8,75 = B 
5,5 - 7,25 = C 
4,5 - 5,5 = D 
0,0 - 4,5 = F 
 
Bibliografia básica: 
 
1) Marcondes, D. Textos básicos de filosofia. Dos pré-socráticos a Wittgenstein. RJ: J. 
Zahar. 
2) Marcondes, D. Iniciação à História da Filosofia. Dos pré-socráticos a Wittgenstein. RJ: J. 
Zahar. 
 
Bibliografia complementar: 
 
Aranha, M. e Martins, M. Filosofando. Introdução à Filosofia. SP: Moderna. 
Chaui, M. Convite à filosofia. SP: Ática. 
Figueiredo, V. (org.) Filosofia. Temas e Percursos. SP: Berlendis & Vertechia. 
 
 
 


