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EMENTA

A unidade curricular tematiza a história como objeto da reflexão filosófica nos séculos XVII e XVIII,
destacando autores que se propuseram a investigar o sentido do curso histórico.

OBJETIVOS

 Compreender o processo de constituição da Filosofia da História.

 Discutir e avaliar o tratamento filosófico oferecido pelos autores destacados a respeito da ideia de
um sentido para o curso da história.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A História como objeto de investigação filosófica.

2. O século XVIII e a conquista do mundo histórico.

3. Voltaire e a ideia de uma filosofia da história.

4. Montesquieu: a filosofia da história na abordagem da grandeza e da decadência dos romanos.

5. Kant e a ideia de uma história universal do homem.

6. A Filosofia da História

METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão, principalmente, expositivas e envolverão a leitura e discussão dos textos indicados
na bibliografia básica. É fundamental, nesse sentido, que os estudantes estejam com os textos básicos de
leitura e estudo, e que tenham realizado uma primeira leitura dos livros. Ao mesmo tempo, serão



sugeridas leituras de comentadores que examinaram as ideias dos autores estudados.

O fato de as aulas serem expositivas, não significa que os estudantes não possam participar da
exposição mediante perguntas, críticas e comentários. Tais atitudes, ao contrário, serão permanentemente
estimuladas. É importante que tudo isso aconteça, especialmente para que o professor identifique e
compreenda as dificuldades dos estudantes matriculados na unidade curricular.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas 02 (duas) atividades avaliativas em grupo. Essas atividades serão teóricas e
envolverão a produção de textos e a exposição oral. Cada uma delas valerá 10 (dez) pontos. Além disso, o
estudante deverá redigir um artigo final a respeito de um dos autores estudados. À produção do artigo
serão atribuídos 10 (dez) pontos. A média final decorrerá do cálculo de uma média aritmética simples:
Atividade avaliativa 1 + Atividade avaliativa 2 + Artigo final / 3. O peso de cada avaliação corresponderá a
33,33% da nota final.

A prova de segunda chamada ou substitutiva, conforme as regras determinadas pela resolução,
ocorrerá em 03/07/2019 e envolverá a totalidade dos conteúdos examinados na unidade curricular.
Quanto aos critérios de avaliação, todas as atividades avaliativas, inclusive a substitutiva, serão
examinadas sob os seguintes critérios:

(i) Correção do conteúdo/adequação conceitual.

(ii) Composição dos textos: gramática/ortografia; coesão/coerência textual; capacidade de
argumentar; emprego das regras da ABNT.
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