NHH2032-18: HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA HELENÍSTICA
Profa. Dra. Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis
3º quadrimestre de 2021
Datas e horários:
Matutino – 3as feiras das 10:00 às 12:00h, 6as feiras das 8:00 às 10:00h.
Noturno – 3as feiras das 21:00 às 23:00h, 6as feiras das 19:00 às 21:00h

1. OBJETIVOS
A disciplina visa apresentar e analisar criticamente a História da Filosofia Antiga por meio
do exame rigoroso das obras e autores abaixo discriminados, com o suporte de seus
principais comentadores.

2. CONTEÚDO
O curso visa introduzir o aluno à filosofia de Epicuro por meio da leitura de dois breviários
legados a nós por Diógenes Laércio (III A.D.) conhecidos como Carta a Meneceu e Carta a
Heródoto. Trata-se de investigar uma corrente de pensamento peculiar da antiguidade por
sua perspectiva de compreender a natureza do ser humano em um universo que se explica
por movimentos e interação de átomos no vazio e em vista do bem-viver: uma vida de
prazer liberta de todo sofrimento mental – apoiada, portanto, no atomismo, empirismo e
hedonismo.

3. MÉTODO
O AVA - ambiente virtual de aprendizagem - será o Google Meet, com o apoio de um Drive
em que estará disponibilizado tudo requerido para o estudo proposto. O método de trabalho
seguirá a assim chamada ‘aula reversa’: primeiro, um encontro síncrono (gravado) que
funcionará como um disparador para a atividade individual; depois, uma discussão em
grupos menores de alunos; por fim haverá um segundo encontro síncrono de caráter mais
expositivo com base nas ideias e dúvidas surgidas nas etapas anteriores.

4. CRONOGRAMA
1ª semana: apresentação do curso e do programa detalhado; comentários sobre a
bibliografia e forma de avaliação. Dinâmica em grupos para a interação dos alunos entre si
e com a professora.
2ª – 4ª semanas: estudo das vigas mestras da ética de Epicuro e análise da Carta a
Meneceu.
5ª – 10ª semanas: estudo das vigas mestras da física de Epicuro e análise da Carta a
Heródoto.
11ª e 12ª semanas: fechamento do curso e avaliação dos alunos.

5. AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados por uma atividade em grupo e por uma redação final individual
(com peso de 50% cada).

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Epicuro, Cartas & Máximas principais – “como um deus entre os homens”. S.Paulo:
Penguin/Cia das Letras, 2021.
Epicuro – Sentenças Vaticanas/ Máximas Principais trad. João Quartim de Moraes. S.Paulo:
col. Folha Grandes Nomes do Pensamento, vol.20, 2015.
Gigandet, A.& Morel, P.-M. (org.). Ler Epicuro e os epicuristas. S.Paulo: ed. Loyola, 2011.
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