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      O que é Filosofia. As questões centrais da tradição filosófica. Análise filosófica do mundo atual. Filosofia e
conhecimento. Filosofia contemporânea. Temas de Filosofia para formação acadêmica específica do curso.       

Ementa:

Objetivos Específicos:
       1. Conhecer e Aplicar importantes temas filosóficos a partir de um panorama dos movimentos mais significativos da
história do pensamento ocidental.  2. Desenvolver atividades de análise e reflexão que, além de possibilitarem a fixação do
conteúdo básico, estimulam o desenvolvimento do raciocínio, do questionamento, da discussão filosófica.  3. Refletir a
filosofia e sua articulação interdisciplinar (impulsionando ou catalizando outras áreas do conhecimento) na busca de
compreender a realidade.   Habilidades:  1. Ter um pensamento crítico que permita questionar a realidade;   2. Ler e
interpretar textos de filosofia e de areas afins.  Competências:  1. Atuar inter e multiprofissionalmente sempre que a
compreensao dos processos e fenomenos envolvidos assim o recomendar.  2. Apresentar trabalhos e discutir ideias em
publico.  Eixo estruturante:  1. Fundamentos filosoficos, epistemologicos e historicos.

Conteúdo Programático:

1. Para que Filosofia?
2. A atitude e a reflexão filosófica
3. O nascimento da Filosofia
4. A sabedoria dos mitos
5. Os períodos da Filosofia grega: cosmológico, antropológico (ou socrático), sistemático e helenístico
6. Principais períodos da história da Filosofia: antiga (ou grega), patrística, medieval, da Renascença e da Ilustração
7. Aspectos da Filosofia contemporânea
8. A razão: princípios racionais, atividade racional, razão inata (inatismo) e razão adquirida (empirismo)
9. A existência ética e a filosofia moral

Aulas expositivas, questionamentos individuais e debates a partir de conteúdos selecionados.

Metodologia:

1. Análise e apresentação em dupla de um mito grego (1 ponto)
2. Resenha individual do filme Sócrates (1 ponto)
3. Aplicação em grupo do conceito de atitude filosófica no ambiente da UFES (2 pontos)
4. Análise e apresentação em grupo de um problema ético (2 pontos)
5. Avaliação sem consulta do conteúdo básico da disciplina (4 pontos)

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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 1. BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar. 8 ed. Rio de Janeiro: Record. 1980.

 2. BUZZI, Arcangelo R. Introdução ao pensar. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 1983.

 3. CORBISIER, R.C.de A. Introdução à Filosofia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.

 4. CYRINO, Hélio. Filosofia hoje. 5 ed. Campinas: Papirus, 1986.

 5. GILES, T.R. Introdução à filosofia. São Paulo: EPU/ Edusp, 1979.

Bibliografia básica:

 1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 2 ed. São Paulo:
Moderna, 1993.

 2. CHAUÍ, Marilena . Convite à Filosofia. São Paulo: Ática 1988.

 3. OLIVEIRA, Admardo S. et.al. Introdução ao pensamento filosófico. 8 ed. São Paulo: Loyola, 2005.

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 14/09/2022 Apresentação do plano de ensino
da disciplina.

Dinâmica: "o que caracteriza o
capixaba?". Levantamento e
problematização das crenças
silenciosas contidas nas falas dos
alunos como exemplo de "atitude
filosófica", conceito proposto por
Marilena Chauí no capítulo
introdutório de "Convite à
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Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

Filosofia".

02 21/09/2022

Discussão dos textos "Para que
Filosofia" e "A origem da
Filosofia", escritos por Marilena e
extraídos de "Convite à Filosofia".

Dinâmica: "O que é e para que
serve a Filosofia?".

03 28/09/2022

Discussão do texto "O
nascimento da Filosofia", escrito
por Marilena Chauí e extraído de
"Convite à Filosofia". Discussão
do texto "A sabedoria dos mitos"
de Luc Ferry.

Separação dos mitos para
realização do trabalho.

04 05/10/2022

Apresentação e discussão dos
mitos gregos pelos alunos a partir
do texto "A sabedoria dos mitos"
de Luc Ferry.

Exposição de trabalho.

05 19/10/2022

Apresentação e discussão dos
mitos gregos pelos alunos a partir
do texto "A sabedoria dos mitos"
de Luc Ferry.

Exposição de trabalho.

06 26/10/2022 Entrega de Resenha.

Discussão dos textos "Campos de
investigação da Filosofia" ,
"Principais capítulos da história
da Filosofia" e "Aspectos da
Filosofia Contemporânea",
extraído de "Convite à Filosofia"
de Marilena Chauí.

Discussão sobre o filme
"Sócrates".

07 09/11/2022

Apresentação do exercício de
aplicação do conceito de "atitude
filosófica", proposto por Marilena
Chauí, no campus da
Universidade Federal do Espirito
Santo (Ufes).

Exposição de trabalho.

08 16/11/2022

Apresentação do exercício de
aplicação do conceito de "atitude
filosófica", proposto por Marilena
Chauí, no campus da
Universidade Federal do Espirito
Santo (Ufes).

Exposição de trabalho.

09 23/11/2022

Discussão dos textos "A razão",
"A atividade racional", "A razão:
inata ou adquirida", "Os
problemas do inatismo e do
empirismo" e "A razão na
Filosofia Contemporânea",
escritos por Marilena Chauí e
extraído de "Convite à Filosofia" .

10 30/11/2022

Discussão dos textos "A
existência ética" e "A filosofia
moral", escritos por Marilena
Chauí e extraído de "Convite à
Filosofia" .

Dinâmica sobre a história
platônica "O anel de Giges".

11 07/12/2022

Avaliação sem consulta dos
conceitos básicos da disciplina:
atitude filosófica, ética, razão e a
relação entre mitologia e filosofia.

12 14/12/2022 Apresentação dos trabalhos
acerca de problemas éticos Exposição de trabalho.

13 21/12/2022 Apresentação dos trabalhos
acerca de problemas éticos Exposição de trabalho.

14 25/01/2023

Discussão do texto "A
preocupação com o
conhecimento", escrito por
Marilena Chauí e extraído de
"Convite à Filosofia"

15 01/02/2023 Entrega de notas, apontamentos
finais e encerramento da
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Observação:
6. FERRY, Luc.  A sabedoria dos mitos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
7. VASCONCELOS, Paulo Sérgio. Mitos Gregos. São Paulo: Objetivo, 1998.

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

disciplina.
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