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Oferta disciplinas
PPG-Metafísica
Alunos especiais
Inscrições: 13 e 14 de março
Consulte instruções no site da
Metafísica (Ingresso > alunos especiais)

http://www.metafisica.unb.br/
Seminários de Metafísica (turma A) - 323608
Título: Seminários da Linha de Pesquisa em Ontologias
Contemporâneas
Coordenação: Evaldo Sampaio
Créditos: 02
Horário: Segundas-feiras das 14-16h
Local: Laboratório de Ontologias Contemporâneas
Ementa:
A disciplina consiste em encontros da Linha de Pesquisa de
Ontologias Contemporâneas, com apresentações de docentes
e discentes convidados nas quais se discute um trabalho em
desenvolvimento. Os temas e o repertório bibliográfico das
apresentações são variáveis. A avaliação será feita com base na
presença e participação dos discentes matriculados.
Seminários de Metafísica (turma B) - 323608
Título: Seminários da Linha de Pesquisa em Origens do Pensamento
Ocidental
Coordenação: Rodolfo Lopes e Silvio Marino
Créditos: 02 créditos
Horário: Terças-feiras das 14-16h
Local: Laboratório de Ontologias Contemporâneas
Ementa:
A disciplina consiste em encontros da Linha de Pesquisa em
Origens do Pensamento Ocidental, com apresentações de
docentes e discentes convidados nas quais se discute um trabalho
em desenvolvimento. Os temas e o repertório bibliográfico das
apresentações são variáveis. A avaliação será feita com base na
presença e participação dos discentes matriculados.

Estudos de Origens do Pensamento Ocidental - 318809
Título: A natureza e o homem no Timeu de Platão
Docente: Silvio Marino
Créditos: 04
Horário: Terças e quintas das 10-12h
Local: Sala ARCHAI
Ementa:
Na produção platônica, o Timeu ocupa um lugar particular: tratase do único diálogo que lida com a constituição do cosmo e que se
apresenta como historia peri physeos (pesquisa sobre a natureza). A
particularidade deste texto depende também do fato de que Sócrates,
enquanto testemunha da segunda navegação do Fédon, deixou as
pesquisas sobre a natureza e refugiou-se nos logoi, nos discursos.
Todavia, a excepcionalidade deste texto depende também de um
outro fator, mais geral: das muitas historiai peri physeos (pesquisas
sobre a natureza) que os Pré-Socráticos escreveram, temos na
maioria somente fragmentos e não um texto completo, se excluímos
o De victu (Sobre o regime) e o De carnibus (Sobre as carnes)
hipocráticos.
O Timeu apresenta a estrutura destes tipos de tratado, que
discutem a constituição do cosmo e terminam falando do homem;
estrutura que se encontra também nos dois tratados hipocráticos
acima citados.
O texto em questão será lido e comentado nas aulas, destacando
sobretudo a perspectiva cosmológica e os possíveis empréstimos das
cosmologias dos autores anteriores.
Fundamentos de Língua Grega II - 329240
Docente: Rodolfo Lopes
Créditos: 04
Horário: Segundas e quartas das 19 -20h50
Local: a designar
Ementa:
O curso consistirá na análise morfo-sintática, interpretação e
tradução do chamado Mito de Er (Platão, República, 614b-621c).
O objetivo principal é aplicar a este texto os princípios e regras
gramaticais estudados nos semestres anteriores, bem como
introduzir elementos mais avançados de sintaxe. É, pois, exigido um
conhecimento intermediário de Grego Antigo.
As primeiras aulas serão conduzidas pelo docente, por forma a
introduzir o texto e a esclarecer a metodologia de trabalho. Após este
momento inicial, o curso decorrerá em ambiente de seminário, sendo,
pois, exigido que os alunos preparem antecipadamente as passagens
a serem analisadas em aula. A avaliação será feita com base na
prestação semanal e não a partir de uma prova.

Tópicos de Origens do Pensamento Ocidental - 318841
Título: Introduction à l’Hénologie (curso ministrado em francês)
Docente: Luca Pitteloud
Créditos: 02
Horário: Quartas-feiras das 10-12h
Local: a designar
Ementa:
Introdução à filosofia do Uno.
Numênio de Apameia :
« O primeiro Deus [o primeiro uno] não faz nenhum trabalho e ele
é realmente o Rei, enquanto o Deus que governa tudo, andando pelo
céu, é apenas Demiurgo [o segundo]. É por isso que nós participamos
da Inteligência (to noéton) quando ela desce e se comunica com
todos os seres [o terceiro uno, como Alma do mundo ou cosmos ou
faíscas de Deus?] que podem recebê-la. »
_________________
O Uno designa em Plotino, filósofo greco-romano da antiguidade
tardia, e seus sucessores, o primeiro princípio do qual derivam todas
as coisas existentes. A unidade transcendente é a propriedade de
todo ser, sem ela nada pode existir. O Uno só pode ser o primeiro
princípio se for “além do Ser”.
Seminário de Metafísica, Vida e Conhecimento - 318906
Título: Racismo e Necropolítica: Impactos sobre as Éticas da Vida
Docente: Wanderson Flor do Nascimento
Créditos: 04
Horário: Quintas-feiras das 14h-17:50h
Local: a designar
Ementa:
O objetivo desta disciplina é discutir algumas das dimensões
através das quais o racismo se verte como um dos pilares da
construção epistemológica e ontológica da Modernidade, articulando
suas dimensões políticas e morais, avaliando o impacto da presença
do racismo na elaboração da necropolítica, essa faceta da biopolítica
ocidental que elabora um escalonamento populacional hierarquizado
tornando algumas vidas mais propensas que outras à uma
mortandade politicamente provocada.
O percurso da disciplina seguirá os impactos políticos,
epistemológicos e metafísicos da construção violenta de um nãoser como substrato para a formulação de identidades modernas,
passando à dimensão de que o capitalismo estruturado que
se configura agora no século XXI segue tanto a lógica de uma
necropolítica quanto de políticas da inimizade, estruturando

formas de relação com a alteridade, alicerçando uma metafísica da
destruição que calce sobre uma sociedade de objetos. Nesse cenário
encontramos a ideia de que nessa hierarquização social, constituemse atores que decidem que deve viver e quem deve morrer em função
de projeções políticas da economia, tencionando menos a obtenção
de territórios ou submissões populacionais, mas alinhavando
benefícios econômicos e recursos estratégicos com consequências
violentas para as camadas do mundo/povo que ocupam os estratos
mais baixos dessa hierarquia sócio-político-econômico-epistêmica.
Neste sentido, procuraremos entender como o racismo e a
necropolítica oferecem contornos que permitam entender melhor e de
modo mais aprofundado os desenvolvimentos da ideia foucaultiana
de biopolítica.
Tópicos de Metafísica, Vida e Conhecimento - 318973
Título: Semiótica Realista de C. S. Peirce
Docente: Priscila Monteiro Borges
Créditos: 04
Horário: Sextas-feiras das 14h-17h50
Local: a designar
Ementa:
Teorias semióticas se dedicam a entender processos de
representação e construção de sentido. Embora alguns estudos
semióticos se dediquem exclusivamente a questões epistemológicas,
desconsiderando questões ontológicas, a teoria semiótica de Peirce
discute questões sobre como acessar o conhecimento ao mesmo
tempo em que considera a existência de um certo tipo de realidade.
A disciplina apresentará a teoria semiótica de Peirce discutindo os
fundamentos filosóficos que a permeiam, dando especial atenção às
questões metafísicas presentes na teoria semiótica de Peirce.
318914 – Seminário de Ontologia, Biopolítica e Bioética
Título: Direito como Potência
Docente: Miroslav Milovic
Créditos: 04
Horário: Terças-feiras de 8h-12h
Local: Faculdade de Direito
Ementa:
O curso é a continuação do tema : Direito como potência. Os
autores sugeridos agora são Agamben e Negri. O curso liga o
conceito da potência com a possibilidade das novas subjetividades
sociais.

Tópicos de Ontologia, Biopolítica e Bioética - 318965
Título: Ontologia, Biopolítica e Bioética
Docente: Monique Pyrrho
Créditos: 04
Horário: Terças-feiras das 08h-11h40
Local: a definir
Ementa:
Bioética, Ciência e Tecnologia; Biopolítica e Bioética, DNA como
ícone cultural; Trans-humanismo; Nanotecnologia, Moralidade e
melhoramento. A disciplina pretende percorrer a genealogia da
bioética enquanto um discurso ético que se desenvolve sobre, mas
também a partir, do conhecimento científico. A articulação conceitual
com a biopolítica pretende esclarecer a inclusão da dimensão
biológica como centro da esfera política, bem como os resultantes
deste processo para a humanidade.

