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Tema: Texto e História: o pensamento de Paul Ricoeur.  

 

Ementa: 
No ano de 2013 se festejam os 100 anos do nascimento de Paul Ricoeur, um pensador 
pouco lido durante muitos anos, porque não se encaixava nas "modas" vigentes do 
pensamento francês, mas que atualmente é redescoberto, reeditado e traduzido para 
várias línguas. Novas edições e novos livros sobre Ricoeur permitem, hoje, uma 
reconstrução deste pensamento como uma reflexão emblemática sobre as discussões 
contemporâneas, na fronteira da filosofia, da teoria da literatura e da história, a respeito 
da historicidade dos textos e das leituras – e do caráter textual ou narrativo da 
consciência histórica. Depois de uma breve introdução à problemática hermenêutica 
clássica, o curso se propõe, através de diferentes textos de Paul Ricoeur, os seguintes 
recortes temáticos: interpretação e distância; interpretação e suspeita; história e tradição; 
história e ficção; linguagem e tempo.  
 
Conteúdo Analítico: 
O poder heurístico da linguagem matemática; 
Fenomenologia como ciência conjecturante; 
Semiótica e as formas de raciocínio;  
O conceito kantiano de esquema e construção de conceitos; 
O conceito peirciano de ícone e diagrama; 
Instinto e Abdução; 
Sobre criação e descoberta. 
 
Metodologia e Avaliação: 
As aulas serão parcialmente expositivas, sequenciadas por análise de textos originais 
dos autores. 
A avaliação será baseada em monografia a ser elaborada pelos alunos.  

 

BIBLIOGRAFIA PRELIMINAR 

Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté, dois volumes, Aubier/Montaigne, 1960. 
'' '' De l'interprétation. Essai sur Freud, Seuil, 1965* 
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" " Le conflit des interprétations, Seuil, 1969 * 
'' '' La métaphore vive, Seuil, 1975* 
" " Du texte à l'action, Seuil, 1986* '' '' À l'école de la phénoménologie, Vrin, 1986 " " 
Temps et Récit, 3 vol. Seuil, 1983, 1984, 1985* '' '' Soi-même comme un autre, Seuil, 
1990 " " Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Esprit, 1995* " " La Critique et 
la Conviction, Calmann Lévy, 1995 " " La mémoire, l'histoire, l'oubli, Seuil, 2000*. " " 
Parcours de la reconnaissance, Stock, 2004* " " Vivant jusqu'à la mort, Seuil, 2007* " " 
Ecrits et conférences 1 et 2, 2008 et 2010.* " " Être, essence et substance chez Platon et 
Aristote, Seuil, 2007. 

Observação: Os três últimos títulos são póstumos. Os títulos com * existem em 
tradução portuguesa ou brasileira. (deverão ser escolhidos alguns destes textos de 
acordo com o interesse dos alunos)  

Sobre Paul Ricoeur 
Olivier Abel et Jérôme Porée, Le vocabulaire de Paul Ricoeur, Ed. Ellipses, 2007 
Olivier Abel, Enrico Castelli, Sabina Loriga et Isabelle Ullern-Weité, org., La juste 
mémoire, lectures autour de Paul Ricoeur, Labor et fides, 2006. 
Jean-Luc Amalric, Ricoeur-Derrida, l'enjeu de la métaphore, PUF, 2006 
Luci Buff, Horizontes do perdão, reflexões a partir de Paul Ricoeur e Jacques Derrida, 
Educ/Fapesp, 2009. 
François Dosse, Paul Ricoeur. Les sens d'une vie, La Découverte, 1997. 
Sybil Safdié Douek, Paul Ricoeur e Emmannuel Levinas, ed. Loyola, 2011 
Hélio Salles Gentil, Para uma poética da modernidade, uma aproximação à arte do 
romance em' Temps et récit' de Paul Ricoeur, Ed. Loyola, 2004 
Jean Greisch, Paul Ricoeur. L'itinérance du sens, Ed. Millon, 2001. 
Paul Ricoeur, les métamorphoses de la raison herméneutique, publicado por J. Greisch e 
R. Kearney, Cerf, 1991 
 
Olivier Mongin, Paul Ricoeur, Seuil, 1994 (lista provisória).  

 


