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Plano de curso: FIL410058 – Ontologia e Filosofia da Arte I 

Dia e hora: 3ª – 14h20min às 18h 

Professora: Claudia Drucker (claudia.drucker@ufsc.br) 

Créditos: 4 

Horário de atendimento: terças-feiras de 18h às 18h30; quintas-feiras de 18h às 18h30, 

ou mediante agendamento 

Curso a que se destina: pós-graduação em Filosofia e outros 

 

Identidade e diferença como questão literária 

 

 

Ementa: Estudo de questões ontológicas e metafísicas inerentes às estéticas filosóficas e 

aos diferentes discursos sobre as artes 

 

Justificativa: A noção de identidade tem sido debatida em relação a assuntos humanos, 

transformando-se em identidade pessoal, coletiva, narrativa, etc.  Pode-se ver aí uma 

continuidade com questões que remontam pelo menos ao séc. XIX, que já foi 

considerado o século das nações e do nacionalismo.  Considerando de perto a literatura 

reflexiva, o panorama se mostra distinto a partir do reconhecimento de que, nesses 

assuntos, não existe identidade absoluta, apenas relacional. As identidades, as nacionais 

e as outras, dependem de acomodações recíprocas –o que exige também a escolha e a 

caracterização de alguns outros privilegiados.  Os temas a ser debatidos serão: 

identidade pessoal e narrativa; a alteridade em alguns debates artístico-filosóficos e as 

oposições centrais privilegiadas e a relação entre identidade e a permanência temporal. 

 

Metodologia e avaliação: Curso em três módulos: a necessidade da Grécia para o 

idealismo alemão; a necessidade do Ocidente para a Rússia; a necessidade do Ocidente 

para o modernismo brasileiro; Brasil contemporâneo. Todos os textos assinalados como 

tema de aula expositiva e todos os textos expostos pelos estudantes devem ser lidos por 

todos os participantes.  Cada participante exporá um texto em sala, e escreverá um 

ensaio curto (mín. 10 páginas em espaço 1,5) sobre um texto diferente daquele que 

expôs, sempre dentro dos textos estudados em sala.  O trabalho escrito deve seguir os 

padrões de qualidade de uma monografia acadêmica. 

 

Datas e textos: 

Data Texto  Expositor 

10/3 1  

17 1  

24 2  

31 3  

7/4 3  

14 4  

28 4  

5/5 5  

12 5  

19 6  

26 7  

2/6 7  
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Referências bibliográficas básicas: 

I: Identidade 

Ricoeur, Paul. O si-mesmo como um outro. Trad. Lucy Moreira Cesar Campinas: 

Papirus, 1991, cap. 1-6. 

Heidegger, Martin.  Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes, 2018. 

 

II. Modernos versus antigos 

Heidegger, M. Explicações da poesia de Hölderlin. Trad. Claudia Drucker. Brasília: 

EdUnB, 2013. 

Trawny, Peter.  Hölderlin und Heidegger oder: Der Europäische Morgen. Würzburg: 

Königsheause & Neumann, 2004. 

Machado, Roberto. O nascimento do trágico – De Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2006. 

Lacoue-Labarthe.  Hölderlin e os gregos. Trad. João Camilo Pena et al.. In: A imitação 

dos modernos: ensaios sobre arte e filosofia. São Paulo: Paz e Terra, 2000, pp. 211-224.  

Do módulo III: Rússia versus Oriente: 

Bákhtin, M. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra.  Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2013. 

Siljak, Ana. “Between East and West: Hegel and the Origins of the Russian 

Dilemma.” Journal of the History of Ideas, vol. 62, no. 2, 2001, pp. 335–358. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/3654362. Accessed 29 Jan. 2020. 

 

Tucker, Jant. The Significance of Alterity or “Otherness”in Crime and Punishment: 

Russian Culture and Western Change. In: _____. Profane Challenge and Orthodox 

Response in Dostoevsky’s Crime and Punishment. Amsterdam e Nova York, 2008. 

 

Almeida , Giuliana, Simone, Lucas Simone e Marques, Priscila Nascimento. Nos amis 

les ennemis: nuances da querela “eslavófilos versus ocidentalistas”. Rus, v. 10 n. 14 

(2019), 10-32. http://www.revistas.usp.br/rus/article/view/161100/158069 

 

Plano de curso: FIL410058 – Ontologia e Filosofia da Arte I 

Dia e hora: 3ª – 14h20min às 18h 

Professora: Claudia Drucker (claudia.drucker@ufsc.br) 

Créditos: 4 

9 7  

16 8  

23 9  

30 10  

http://www.jstor.org/stable/3654362.%20Accessed%2029%20Jan.%202020
http://www.revistas.usp.br/rus/article/view/161100/158069
mailto:claudia.drucker@ufsc.br


3 

 

Horário de atendimento: terças-feiras de 18h às 18h30; quintas-feiras de 18h às 18h30, 

ou mediante agendamento 

Curso a que se destina: pós-graduação em Filosofia e outros 

  

Identidade e diferença como questões literárias 

Ementa: Estudo de questões ontológicas e metafísicas inerentes às estéticas filosóficas e 

aos diferentes discursos sobre as artes 

  

Justificativa: A discussão sobre identidade foi característica da última década do século 

passado e a primeira desta, principalmente no que diz respeito aos estudos culturais e 

seu resgate das minorias desvalorizadas.  A proposta do curso é projetar a preocupação 

com a identidade sobre o passado.  A preocupação atual com a identidade se encontra 

no romantismo e na emergência de uma literatura não-europeia, ambos movimentos do 

século XIX?  Embora o tema da identidade não tenha sido nomeado nesse momento, e 

devamos ser prudentes com nossas retroprojeções, podemos dizer que existe uma 

pergunta recorrente em obras literárias por quem somos nós, onde “nós” podemos ser os 

europeus ou, ao contrário, os não-europeus. Assim, a noção de identidade na literatura e 

na hermenêutica apresenta várias ramificações, como identidade pessoal, coletiva, 

narrativa, etc.   O traço comum é que nesses assuntos, não existe identidade absoluta, 

apenas relacional. As identidades, as nacionais e as outras, dependem de acomodações 

recíprocas –o que exige também a escolha e a caracterização de alguns outros 

privilegiados.  Os temas a ser debatidos serão: identidade pessoal e narrativa; a 

alteridade em alguns debates artístico-filosóficos e as oposições centrais privilegiadas e 

a relação entre identidade e a permanência temporal. 

Metodologia e avaliação: Curso em três módulos: a necessidade da Grécia para o 

idealismo alemão; a necessidade do Ocidente para a Rússia; a necessidade do Ocidente 

para o modernismo brasileiro; Brasil contemporâneo. Todos os textos assinalados como 

tema de aula expositiva e todos os textos expostos pelos estudantes devem ser lidos 

por todos os participantes.  Cada participante exporá um texto em sala, e escreverá um 

ensaio curto (mín. 10 páginas em espaço 1,5) sobre um texto diferente daquele que 

expôs, sempre dentro dos textos estudados em sala.  O trabalho escrito deve seguir os 

padrões de qualidade de uma monografia acadêmica. 

  

Datas e textos: 

Data Texto Expositor 

10/3 1   

17 1   

24 2   

31 3   

7/4 3   

14 4   

28 4   

5/5 5   
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Referências bibliográficas básicas: 

I: Identidade 

1. Ricoeur, Paul. O si-mesmo como um outro. Trad. Lucy Moreira Cesar Campinas: Papirus, 1991, 

cap. 1-6. 

2. Heidegger, Martin.  Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes, 2018. 

  

II. Modernos versus antigos 

1. Heidegger, M. Explicações da poesia de Hölderlin. Trad. Claudia Drucker. Brasília: EdUnB, 

2013. 

2. Trawny, Peter.  Hölderlin und Heidegger oder: Der Europäische Morgen. Würzburg: 

Königsheause & Neumann, 2004. 

3. Machado, Roberto. O nascimento do trágico – De Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006. 

4. Lacoue-Labarthe.  Hölderlin e os gregos. Trad. João Camilo Pena et al.. In: A imitação dos 

modernos: ensaios sobre arte e filosofia. São Paulo: Paz e Terra, 2000, pp. 211-224. 

Do módulo III: Rússia versus Ocidente: 

1. Bákhtin, M. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra.  Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2013. 

2. Siljak, Ana. “Between East and West: Hegel and the Origins of the Russian Dilemma.” Journal 

of the History of Ideas, vol. 62, no. 2, 2001, pp. 335–

358. JSTOR, www.jstor.org/stable/3654362. Accessed 29 Jan. 2020. 

3. Tucker, Jant. The Significance of Alterity or “Otherness”in Crime and Punishment: Russian 

Culture and Western Change. In: _____. Profane Challenge and Orthodox Response in 

Dostoevsky’s Crime and Punishment. Amsterdam e Nova York, 2008. 

4. Almeida , Giuliana, Simone, Lucas Simone e Marques, Priscila Nascimento. Nos amis les 

ennemis: nuances da querela “eslavófilos versus ocidentalistas”. Rus, v. 10 n. 14 (2019), 10-

32. http://www.revistas.usp.br/rus/article/view/161100/158069 

  

Outros textos poderão ser recomendados ao longo do semestre. 

12 5   

19 6   

26 7   

2/6 7   

9 7   

16 8   

23 9   

30 10   

http://www.jstor.org/stable/3654362.%20Accessed%2029%20Jan.%202020
http://www.revistas.usp.br/rus/article/view/161100/158069

