
Tópicos Avançados em direitos humanos I  

Seminário sobre Ricouer: O si-mesmo como outro 

 

Profa. Dra. Helena Esser dos Reis – helenaesser@gmail.com 

Prof. Dr. Daniel de Vasconcelos Costa – danieldevcosta@gmail.com 

Estágio Docência doutorando Luiz Henrique Pacífico Ribeiro – lhpacifico@gmail.com 

 

Carga-horária: 32h/a modificado para 64h/a 

Dia: terças feiras das 14h as 18h 

Início das aulas – dia 02/03 

 

Objetivos – aproximar o pensamento de Paul Ricoeur e os direitos humanos, a partir da 

configuração de uma teoria do reconhecimento encontrada em temas centrais em sua 

obra “o si-mesmo como outro”, especificadamente: 

  

- A hermenêutica do si e seus desdobramentos numa dialética entre idem e ipse e entre 

ipseidade e alteridade; 

 - A construção de uma hermenêutica que interrogue pela identidade narrativa como 

fonte de identidade pessoal; 

- A noção de uma pequena ética que redirecione a questão do si numa nova conexão 

com a tradição reflexiva desembocando numa ontologia do agir; 

- A ideia de reconhecimento (03 momentos): a recognição (identificação), o 

reconhecimento das imagens e o reconhecimento mútuo.  

 

Programa: 

 

Aula 1: 03/03 – Apresentação da disciplina, dos professores e dos alunos 

Contextualização a apresentação do autor e da obra a ser discutida: 

- Ricoeur e o personalismo: o período entre guerras; 

- A relação tormentosa entre o estruturalismo e seu envolvimento com a filosofia 

analítica anglo-saxônica; 

- O paradoxo político: o engajamento e o socius 

- Os direitos humanos e a questão do reconhecimento.  
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Aulas 2: 10/03  

Abordagem semântica: Prof. Dr. Daniel  

Seminário primeiro estudo: A "pessoa" como referência identificadora – João Alberto 

 

Aulas Remotas: Terças-feiras a partir das 14.30h 

Aulas 3:  

Abordagem pragmática: Prof. Dr. Daniel  

Seminário segundo estudo: A enunciação e o sujeito falante – Rafael 

Aulas 4:  

Identidade pessoal e identidade narrativa: doutorando Luiz Henrique 

Seminário quinto estudo: Identidade pessoal e identidade narrativa – Gabriel 

Aula 5:  

O si e a identidade narrativa: doutorando Luiz Henrique 

Seminário sexto estudo: O si e a identidade narrativa – Mário 

Aula 6:  

O si e a visada ética: Profa. Dra. Helena 

Seminário sétimo estudo: O si e a visada ética -  Márcia 

Aula 7:  
Conferência de Alain Thomasset: “Paul Ricoeur: fondements d'une éthique herméneutique e 

narrative » (V Congresso Ibero Americano sobre o Pensamento de Ricoeur – UNISINOS, 2017, 

on-lie) – Discussão 

Aula 8: 

Prefácio Si mesmo como outro  

Seminário – Carlos Eduardo 

Aula 9: 

Entrevista com Paul Ricoeur: "O caminho para o si" 

Seminário: Daniel Ângelo 

Aula 10:  

Exposição e discussão projeto pesquisa Mário 

Aula 11:  

Exposição e discussão projeto pesquisa Luiz Henrique 

Aula 12: 

Palestra e discussão com Prof. Dr. Marcos Aurélio (UnB) 

Aula 13: 



 Exposição e discussão trabalhos finais – 2 alunos 

Aula 14: 

 Exposição e discussão trabalhos finais – 2 alunos 

Aula 15: 

Exposição e discussão trabalhos finais – 2 alunos 

Aula 16: 

Finalização - Aportes conclusivos: os direitos humanos e a emergência de uma teoria do 

reconhecimento, alteridade e mutualidade. Críticas e problematizações. 

 

Metodologia – Seminário - discussão de texto e aulas expositivo-dialogadas 

 

Avaliação - texto dissertativo ao final. 
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