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Ementa: 
Como introdução geral, o curso fará uma apresentação ampla das principais correntes 
filosóficas da antiguidade clássica e do helenismo. Então, o curso se divide em duas partes e se 
aprofunda em dois aspectos importantes deste período: (1) a passagem do mythos ao logos e 
(2) as escolas da época helenística (cínicos, estóicos céticos e epicuristas).  Ao tratar do 
primeiro tema, serão apresentadas, por um lado, as concepções míticas do mundo pré-
filosófico e, por outro, os primeiros argumentos explicitamente filosóficos dos pré-socráticos. 
Com um panorama dos principais filósofos do berço da filosofia, Parmênides e Heráclito serão 
estudados mais detidamente. No entanto, esta parte também introduz o pensamento dos 
sofistas, de Platão e de Aristóteles, e seu modo sucinto os pressupõe no que segue do curso. 
Em sua segunda parte, as escolas do helenismo serão apresentadas e discutidas, 
especialmente as escolas cínica, estoica, cética e epicurista. Toda a apresentação da filosofia 
antiga e seu nascimento pressupõe a tese de Pierre Hadot de que a filosofia na antiguidade era 
pensada como uma forma de vida, isto é, algo a ser vivido ao ser pensado.  
 
Avaliação: 
O sistema de avaliação consiste de duas provas, uma no meio do semestre e outra no fim, 
ambas sobre a matéria apresentada em sala de aula. 
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