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Ementa:  
Carga horária: 72h 
Pré-requisito: não se aplica 
Curso a que se destina: graduação em Filosofia e outros. 
Conteúdo: Introdução ao pensamento de Heidegger mediante a análise da primeira 
seção de Ser e tempo.  Os seguintes tópicos introdutórios principais serão abordados:  1) 
tendências e autores de fim de século importantes na formação de Heidegger 
(fenomenologia, neokantismo, historicismo, Nietzsche e Kierkegaard); 2) as primeiras 
obras de Heidegger e os anos como assistente de Husserl; 3) emancipação do pós-guerra 
e busca de síntese entre transcendentalismo e historicismo: a hermenêutica ontológica.  
Os seguintes tópicos principais relativos à compreensão da primeira parte de Ser e 
tempo serão abordados: 1) a questão do ser; 2) a noção de analítica existencial; 3) a 
noção de fenomenologia; 4) analítica existencial e estruturas existenciais (ser-no-
mundo, ser-em); 5) abertura, cuidado e verdade.  Os seguintes tópicos principais 
relativos à compreensão da segunda parte de Ser e tempo serão abordados: 1) ser-para-
a-morte; 2) decisão antecipatória; 3) temporalidade existencial.  Há duas traduções 
brasileiras de Ser e tempo e ambas serão usadas em sala de aula.   
  
 
Procedimentos e avaliação: A tarefa de cada aula consiste em ler uma ou mais seções do 
texto, a ser indicadas com antecedência.  Espera-se do estudante que leia os textos 
atribuídos a cada aula previamente e que participe da aula.  Vocês têm direito a faltar a 
quatro aulas; usem suas faltas sabiamente. A avaliação vai consistir de um seminário e 
um trabalho escrito, cada um valendo 40%, e de uma nota de participação, valendo os 
20% que completam a média final.  A bibliografia do trabalho escrito (de 8 páginas em 
espaço 1,5) deverá conter, além dos textos básicos: a) uma obra de referência 
(enciclopédia, dicionário, história da filosofia etc.), b) um comentário e c) um título de 
escolha livre, acessado da internet ou retirado da BU.  As citações não devem passar de 
quatro linhas. Citações de quatro linhas devem vir em destaque.  Citações sem aspas e 
sem crédito completo serão consideradas plágio e, automaticamente, desqualificam o 
trabalho para avaliação.  Os trabalhos são individuais. Os estudantes que tiverem média 
final entre 3,0 e 5,5 terão direito à prova de recuperação no último dia de aula. O prazo 
final de entrega do segundo trabalho é o penúltimo dia de aula.  
 
Leitura básica:  
 
Heidegger, Martin.  Ser e tempo. Trad. de  Márcia. S. C. Schuback.  Petrópolis e 
Bragança Paulista: Vozes e Universidade São Francisco, 2005.  Trad. Fausto Castilho.  
Campinas e Petrópolis: Unicamp e Vozes, 2012. 
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Bibliografia complementar:   
Aqui estão indicadas algumas obras de introdução à leitura de Ser e tempo como um 
todo ou de seus temas. Outros textos serão indicados à medida que o semestre avance. 
 
Blattner, William. Heidegger´s Being and Time.  A Companion. Londres e Nova Iork,  
Bloomsbury Academic, 2013. 
Dastur, Françoise.  Heidegger e a questão do tempo. Lisboa: Piaget, 1997. 
Dreyfus, Hubert. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, 
Division I. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. 
Grondin, Jean.  A hermenêutica.  Trad. Márcio Marcionilo.  São Paulo: Autêntica, 2012, 
cap. 3. 
Reis, Róbson Ramos dos.  Origem e finitude do tempo.  Dois pontos, v. 1, n. 1 (2004), 
pp. 99-127. 
Rentsch, Thomas (org.) Sein und Zeit.  Berlim: Akademie, 2001 (Col. Klassiker 
Auslegen). 
Saranski, Rüdiger.  Heidegger: um mestre da Alemanha entre o bem e o mal.  Trad. Lya 
Luft.  São Paulo: Geração, 2018. 
Stein, Ernildo.  A questão do método na filosofia: um estudo do modelo heideggeriano.  
Porto Alegre: Movimento, 1983 (3ª. Ed.) 
Veiga, Itamar Soares.  Cotidiano e queda:  uma análise a partir do § 38 de Ser e tempo.  
Porto Alegre: Clarinete, 2012. 
 
Calendário (sujeito a alteração): 
 
Aula 1 11/3 Leitura do programa; 

seções 1-4 
Aula 9: 06/05 §§ 22-24 

Aula 2 18/03 continuação Aula 10 13/05 §§  25-27 
Aula 3 25/3 §§ 5-8 Aula 11  25/05 §§ 28-30 

Aula 4  01/4 
 

§§ 9-11 Aula 12 27/05 §§ 31-34 

Aula 5 08/04 §§ 12 e 13 Aula 13  03/06 §§ 35-38 

Aula 6 15/04 §§ 14-16 Aula 14 
 

10/06 §§ 39-42 

Aula 7 22/04 §§ 17 e 18 Aula 15 17/06 §§ 43 e 44 

Aula 8 29/04 §§ 19-21 Aula 16 24/06 Introdução à Parte 2 e 
prova de recuperação 

 


