
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: Bacharelado Turno: Integral Currículo: 2019 

Unidade curricular: Filosofia Contemporânea I 

Disciplina Equivalente: Filosofia Contemporânea I 

Docente Responsável: Ricardo de Oliveira Toledo 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DFIME Período:  

Carga horária: 72ha Código CONTAC: 

 
Teórica: 72ha Prática: Não tem Total: 72ha 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Trata-se de estudar o pensamento filosófico pós-hegeliano, destacando-se o pensamento pré-existencialista do século XIX 
com Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. 

OBJETIVOS 

● Explicitar os principais problemas que nortearam as abordagens dos autores, considerando as suas razões, 
circunstâncias e influências recebidas. 

● Interpretar coerentemente textos filosóficos, considerando problemas, conceitos e argumentos apresentados 
pelos autores. 

● Dialogar com os autores, através de seus textos, apropriando-se da sua problemática à luz da realidade atual. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● A noção de representação no pensamento de Schopenhauer. 

● A noção de Vontade no pensamento de Schopenhauer. 

● Estética em Schopenhauer. 

● Ética em Schopenhauer.. 

● As influências de Schopenhauer no pensamento de Nietzsche. 

● A crítica de Nietzsche à metafísica. 

● O pensamento de Nietzsche sobre a moral. 

● O niilismo no pensamento de Nietzsche. 

● O conceito de angústia em Kierkegaard e seus desdobramentos.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

Tecnologias de acesso: 

Tecnologia de videoconferência: Google Meet. 

Tecnologia de videoaulas: Google Classroom. 

Plataformas de textos e atividades avaliadas: Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

 

Atividades assíncronas: 

No Google Classroom serão disponibilizados vídeos com breves exposições do conteúdo programático. Cada vídeo terá 
duração média de 15 minutos.  

No Portal Didático da UFSJ estarão disponíveis alguns textos para leituras complementares. 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2020_1/


As atividades avaliativas assíncronas serão realizadas no Portal Didático da UFSJ. O controle de frequência se dará pela 
verificação da realização das atividades avaliativas remotas pelo (a) discente no Portal Didático da UFSJ.  

  

Atividades síncronas: 

Serão realizadas por videoconferência na plataforma Google Meet. 

As atividades avaliadas síncronas (seminários) serão realizadas no Google Meet.  

Os encontros ocorrerão de acordo com a seção “CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS (ATIVIDADES 
SÍNCRONAS)”. 

Os links para o acesso às salas dos encontros remotos serão disponibilizados no Portal Didático da UFSJ. 

O atendimento aos estudantes ocorrerá no Google Meet de acordo com agendamento do regente da disciplina. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS (ATIVIDADES SÍNCRONAS)* 

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o 
previsto no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, 
especialmente para o caso encontros virtuais. 

SEMANA DIA/MÊS ATIVIDADE E CONTEÚDO 

I 13/09 

Apresentação do Plano de Ensino e discussão sobre a dinâmica da 
disciplina. Separação da turma em grupos para apresentação dos 

seminários. Indicação das plataformas de vídeos que serão utilizadas e 
das leituras básicas e complementares. 

II 20/09 

Sorteio da ordem de apresentação e dos temas dos grupos para os 
seminários. Videoconferência com apresentação e debate da noção de 

representação na obra O Mundo como Vontade e Representação de 
Schopenhauer.  

III 27/09 
Videoconferência com apresentação e debate da noção de Vontade na 

obra O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer.  

IV 04/10 
Videoconferência com apresentação e debate sobre a estética a partir da 

obra O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer 

V 13/10 
Videoconferência com apresentação e debate sobre a ética a partir da 

obra O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer 

VI 18/10 
Videoconferência com apresentação e debate sobre as noções de apolíneo 

e dionisíaco em Nietzsche 

VII 25/10 
Videoconferência com apresentação e debate sobre crítica de Nietzsche à 

metafísica na obra Humano, demasiado humano. 

VIII 03/11 
Videoconferência com apresentação e debate sobre A genealogia da 

moral. 

IX 08/11 
Videoconferência com apresentação e debate sobre o niilismo em 

Nietzsche. 

X 17/11 
Videoconferência com apresentação e debate sobre o conceito de angústia 

em Kierkegaard.  

XI 22/11 Seminários 1 e 2 

XII 29/11 Seminários 3 e 4 

XIII 06/12 Seminários 5 e 6 

XIV 13/12 Seminários 7 e 8  

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Frequência 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas  (a saber, itens b e c dos critérios 



de avaliação); o estudante que realizar menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por 
infrequência (cf. art. 11, Inciso I da Resolução nº 017/2021/CONEP). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações 

a) Cada discente deverá apresentar e dirigir um seminário. A atividade será realizada em grupo e a apresentação 
poderá ser: de forma síncrona (via googlemeet) ou de forma assíncrona, mediante envio de gravação. O tema a ser 
tratado no seminário será sorteado na segunda semana do período letivo. Os seminários devem ser organizados 
considerando: adequação teórica, metodologia de apresentação; qualidade da apresentação – fluidez, coesão e coerência; 
debate. Os videos dos seminários serão disponibilizados pelo professor no Portal Didático. Serão avaliados textos 
sínteses de  03 seminários. O valor de cada texto síntese de seminário é de 10 (dez) pontos. Valor total: 30 pontos. 

b)3 (três) questionários aplicados no Portal Didático: 10 (dez) pontos cada um. Valor total: 30 pontos.Os 
questionários terão como referência o conteúdo das videoconferências realizadas no Google Meet, videoaulas postadas 
no Google Classroom e textos postados no Portal Didático indicados com antecedência nas instruções das referidas 
atividades avaliadas no Portal Didático. A nota de cada questionário será obtida por meio do cálculo dos acertos das 
questões. O valor de cada questão será indicado na atividade avaliada.  

c) 1 (uma) avaliação final aplicada no Portal Didático: 40 (trinta) pontos.A avaliação final terá como referência 
todo o conteúdo ministrado na disciplina ao longo do semestre letivo. A nota será obtida por meio do cálculo dos acertos 
das questões. O valor de cada questão será indicado na atividade avaliada. 

 

Avaliação substitutiva: 

Se houver necessidade, haverá uma prova que deverá substituir a menor nota obtida em uma das três avaliações acima 
que totalizam o valor de 30 (trinta) pontos. Nesta prova será cobrado o mesmo conteúdo da avaliação final. Valor: 30 
(trinta) pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARALDI, Clademir. Niilismo, criação, aniquilamento: Nietzsche e a filosofia dos extremos. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí: 
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BARBOZA, Jair. Schopenhauer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

BOSSET, Adolphe. Introdução a Schopenhauer. Trad. Regina Shöpke; Mauro Baladi. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011. 

DEBONA, Vilmar; DECOCK, Diana Chao. Schopenhauer: a filosofia e o filosofar. Porto Alegre: Editora Fi, 2018. 

FARAGO, France. Compreender Kierkegaard.  Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2006. 

LEFRANC, Jean. Compreender Nietzsche. Trad. Lúcia M. Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2005.  

_________. Compreender Schopenhauer. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2007. 

NASSER, Eduardo. Nietzsche e a ontologia do vir a ser. São Paulo: Edições Loyola, 2015. 

OLIVEIRA, Fellipe. O perspectivismo de Nietzsche: uma abordagem crítica à metafísica. Porto Alegre: Editora Fi, 2018. 

RIBEIRO, Mário. Vida e liberdade: a pisicofisiologia de Nietzsche. Londrina: UEL, 1999. 



RUBIRA, Luís. Nietzsche: Do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores. São Paulo: Discurso Editorial, 
2010. 

SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche. BiographieseinesDenkens.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2005. 

_________. Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia. Trad. Willian Lagos. São Paulo: Geração Editoria, 2011. 

SOLÉ, Joan. Kierkegaard: O primeiro existencialista. Trad. Filipa Velosa. São Paulo. Salvat, 2017.  

 
Aprovado pelo Colegiado do Curso em  ______/_______/_______. 

  

 Prof. Rogério A. Picoli 

Prof. Responsável Coordenador do Curso de Filosofia 

 
 
 
 
 

 


