
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (CCH) 

FACULDADE DE FILOSOFIA 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURSO: Filosofia 
DEPARTAMENTO: Filosofia 
DISCIPLINA: Filosofia e Subjetividade                                             CÓDIGO: HFI0062 
CARGA HORÁRIA: 60h  NÚMERO DE CRÉDITOS: 04    PRÉ-REQUISITO: -- 
SEMESTRE: 2019-1 

Ementa: 

O curso pretende apresentar e discutir os principais temas e conceitos do estoicismo imperial, 

com ênfase nas obras de Sêneca, Epicteto e possivelmente Marco Aurélio. 
 

Objetivos da disciplina: 

Tentar elaborar um panorama do movimento estoico por meio do cotejo das diferentes 

perspectivas de alguns de seus principais representantes (Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio). 

Metodologia: 

Aulas expositivas, discussão de textos, debates.  
 

Avaliação: 

 

Primeira avaliação: nota obtida em prova individual (valor=10.0).  

Segunda avaliação: nota obtida em prova individual (valor=10.0). Se necessário, haverá prova 

final. A nota requerida para a aprovação direta é 7.0 (sete), obtida pela média aritmética das duas 

avaliações feitas no semestre letivo. Além da avaliação do conteúdo a aprovação do aluno está 

condicionada à frequência às aulas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: 

 Apresentação da proposta da disciplina. Antecedentes históricos e breve contextualização do 

estoicismo imperial. Identificação dos principais temas e problemas que serão abordados no 

curso.  

(Bibliografia: CHÂTELET, François (org). Historia da filosofia : ideias, doutrinas -  vl.1) 

Sêneca: A busca de euthymia (tranquilitas) da alma. Contemplação e ação. O papel da amizade. 

Riquezas, fortuna e desprendimento do sábio. A agitação inútil e a maledicência. A relação entre 

prazer e virtude. Vida filosófica e beatitude. Fatum e fortuna. 

(Bibliografia: SÊNECA, Da tranquilidade da alma.) 

Unidade 2:  
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Epicteto: O que depende e o que não depende de nós.  As atividades da alma (julgamento, desejo 

e impulso à ação) e os indiferentes. Liberdade e servidão. Prohairesis. Julgamento, ascese do 

desejo e ascese da ação. O uso das representações. Razão humana e razão universal. O homem e 

os deuses. Exercício de previsão dos males. A vida filosófica.  

(Bibliografia: EPICTETO, Encheiridion (Manual). São Paulo, Anablume/Universidade de Coimbra, 

2014). 

Marco Aurélio: Aprender a morrer. A finalidade da filosofia. A ataraxia. A virtude contra a 

fortuna. A aceitação do destino.  

(Bibliografia: MARCO AURÉLIO, Meditações). 

 

Bibliografia básica 

ANTOLOGIA DE TEXTOS.  / Epicuro . Da natureza / Tito Lucrecio Caro. Da República / Marco Túlio 

Cícero. Consolação a minha mãe Hélvia ; Da tranquilidade da alma ; Medéia ; Apocoloquintose do divino 

Cláudio / Lúcio Aneu Sêneca. Meditações / Marco Aurélio. São Paulo, Abril Cultural, 1973 (Coleção Os 

Pensadores). 

CHÂTELET, François (org). História da filosofia : ideias, doutrinas -  vl.1 . Rio de Janeiro : Zahar, 1973-

74. 

EPICTETO. Encheiridion. São Paulo, Anablume/Universidade de Coimbra, 2014). 

 

Bibliografia Complementar 
 

FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do sujeito : curso dado no Collège de France (1981-1982). São 

Paulo, Martins Fontes, 2010. 

REALE, Giovani. ANTISERI, Dario. História da filosofia – vl.1. São Paulo, Paulinas, 1990. 

 

 


