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Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60    

Ementa: Apresentação do que é a filosofia, a partir do estudo acerca da origem do 
pensamento filosófico e de seus desdobramentos na história do Ocidente. Distinção entre o 
pensamento filosófico e os demais modos de pensar a realidade.  
 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

1.  Analisar o surgimento da filosofia, a partir do contexto histórico-cultural em que está 
inserida, de modo a diferenciar o conhecimento filosófico de outras formas de 
conhecimento;  

2. Discutir as principais mudanças ocorridas na forma de pensar a realidade introduzidas 
pela filosofia, sobretudo a partir da metafísica;  

3. Compreender e aplicar a metodologia filosófica de análise de textos.  

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 

1.  O conhecimento filosófico e suas especificidades; 
2. A transição mito-filosofia;  
3. A pergunta pela “origem” nos poetas gregos, nos filósofos pré-socráticos e em Sócrates; 
4. A metafísica na história da filosofia e seu papel em Descartes; 

5. Metodologia filosófica.   

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  
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A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas e discussão dos textos-base, 
que devem ser lidos previamente pelos(as) alunos(as). 
 

 Além disso, serão propostos exercícios de análise estrutural de textos filosóficos clássicos.  
 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

Duas provas escritas, cada uma correspondendo a 50% da nota da disciplina.   

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de Homero Santiago. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2011.  
FOLSCHEID, D.; WUNENBURGER, J.-J. Metodologia filosófica. Tradução de Paulo Neves. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997.    
VERNANT, J.-P. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica. 
Tradução de Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.  

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática 2015. 

GOLDSCHMIDT, V. Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas filosóficos. 
In: A religião de Platão. Tradução de Ieda e Oswaldo Porchat Pereira. São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1970. Pp. 139-147.  

HEIDEGGER, M. Que é isto – a filosofia? In: Conferências e escritos filosóficos. Tradução de 
Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1974. Pp. 204-222.   

JAEGER, W. W. Paideia: a formação do homem grego. Tradução de Arthur Parreira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1994.  
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E. Os filósofos pré-socráticos: história crítica com selecção de textos. 
4. ed. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 
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 Aula 1: Apresentação da disciplina  
 Aulas 2-3: a especificidade do conhecimento filosófico 
 Aulas 4-5: a transição mito-filosofia, os primeiros filósofos e Sócrates 
 Aulas 6-7: a metafísica na história da filosofia e Descartes    
 Aula 8: Prova 1 
 Aulas 9-13: Metodologia filosófica  
 Aula 14: Prova 2 
 Aula 15: conclusão da disciplina e entrega de notas 
 

 

 


