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Ementa

O curso promoverá um estudo monográfico, tendo a obra de Heráclito de Éfeso como seu

material de análise. Pretende-se expor, através de uma interpretação acurada e detida dos

fragmentos que restaram de sua obra, alguns dos pontos principais do seu pensamento que, em

conjunto, oferece-nos uma teoria sobre a linguagem; uma cosmologia; uma epistemologia e uma

ética, à qual pertencem igualmente considerações de ordem política. Desse conjunto variado e

complexo propõe-se dar destaque às seguintes questões: lógos e linguagem; a relação entre lógos e

phýsis e a contração entre ser e linguagem; relação ser e devir; lógica dos contrários (harmonia e

guerra); movimento e antítese, mobilidade e contra(di)ção; relação uno e múltiplo; distinção entre

kósmos e phýsis; os modos da morte, a dinâmica do tempo e o fogo como símbolo; a ética da escuta

e o fracasso da linguagem: o ideal heróico de homología e os limites do conhecimento. 
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