
OFICINA DE FRANCÊS – II

Iniciação à tradução e ao vocabulário filosófico de Hegel
Estética, Terceira Seção, “Poesia”

Estabelecimento do texto e tradução 
a partir do Caderno de Notas Inédito, 

em francês, por Victor Cousin

Obs: para participar desta Oficina exige-se participação em uma das Oficina de Francês (2017,
2018) ou conhecimentos  prévios  do idioma (apresentar);  exige-se,  igualmente,  participação no
Ateliê supervisionado pelo professor responsável

Programação da Oficina II

Setembro 11 Tradução do texto introdutório
- estabelecimento do texto, distinções iniciais: anotações feitas em aula
(Mitschrift) e redação a partir de fonte original (Ausarbeitung); cadernos
de Hotho, Kehler e Kromayer
-  glossário:  présentation  (Darstellung),  représentation  (Vorstellung);
apparition (Erscheinung), apparence (Schein); but (Zweck)

18 Noção de Poesia: sua meta; a expressão poética; a versificação e o ritmo
-  glossário:  expression  cultivée  (gebildeter  Ausdruck),  représentation
cultivée (gebildeter Vorstellung); culture (Bildung)

Outubro 02 Poesia Épica:
glossário:  valeur  (Tapferkeit);  contenu  (Gehalt,  Inhalt,  Stoff),  forme
(Forme); former, cultiver (bilden)

09 Poesia Lírica:
-  glossário:  chant  (Gesang),  chanson (Lied),  être  déterminé  (Dasein),
sensible (sinnlich, das Sinnliche)

23 Poesia Dramática: texto introdutório
-  glossário:  opposition  (Gegensatz,  Widerstreit),  puissances  (Mächte),
traduction (Übersetzung)

Novembro 06 Poesia Dramática: Tragédia
-  glossário:  action  (Handlung,  Tat);  noeuds  (Knoten),  figure  (Figur,
Gebild, Gestalt, Gestaltung)

13 Poesia Dramática: Comédia
- glossário: réconciliation (Versönung), enchanteur (Zauberer)
- elaboração da nota editorial com base nas apresentações de Annemarie
Gethman-Siefert e Alain Patrick Olivier

Horário das 18 às 19h30
Responsáveis Silvio Rosa Filho para as Oficinas
Local Unifesp, campus Guarulhos, salas a confirmar
Inscrições Junto ao professor, no primeiro dia de aula
Vagas Unifesp 40 (graduação e pós)
Vagas Externas 20 (TAEs, professores e alunos do ensino médio; interessados)
Certificados Emitidos ao final da Oficina

Calendário dos encontros em Ateliê dos Estudantes II – com Anderson Melo

Setembro 13, 20 e 27
Outubro 04, 11, 18 e 25
Novembro 08


