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EMENTA 

Definição e conceito da Filosofia Ocidental. Filosofia Oriental. A filosofia na Grécia, em Roma, na 
Idade Média, no Renascimento. A filosofia Moderna. O liberalismo. O marxismo. Filosofia 
contemporânea. Habermas e a escola de Frankfurt: da filosofia do sujeito à filosofia da 
intersubjetividade. Filosofia e Ética: o fenômeno e a filosofia ética. Consciência ética. Ética 
especial: aspectos éticos referentes à vida, à procriação, à família, à ordem social à propriedade. 

 
OBJETIVOS 

 Definir filosofia a partir da etimologia da palavra e compreender o seu conceito, tomando 
como referência o Ocidente. 

 Conhecer os fundamentos da Filosofia Oriental e a influência dessa cultura na 
emergência do pensamento grego. 

 Reconhecer a importância dos filósofos árabes (Avicena e Averróis) e a interpretação 
que deram à Filosofia Aristotélica. 

 Caracterizar a filosofia grega, enfocando o problema original de natureza ontológica; a 
metafísica dos pré – socráticos; o realismo das idéias de Platão e o realismo aristotélico. 

 Situar o cenário de guerra e expansionismo de Roma, para compreender o florescimento 
e as características do pragmatismo do pensamento romano. 

 Compreender a configuração sócio-político-religiosa da idade média, situando o 
desenvolvimento da Escolástica, e a emergência dos temas que vão influenciar o 
Renascimento.  

 Identificar as profundas mudanças ocorridas no Renascimento, enfatizando o lugar que 
passa a ocupar o homem nesse cenário e o pensamento daí decorrente. 

 Caracterizar o pensamento moderno em Descartes e Francia Bacon a partir da 
consolidação da burguesia, da configuração do modo de produção capitalista, 
justificando, desse modo, a necessidade de uma ciência da certeza da verdade, 
alcançados mediante um método. 

 Identificar as mudanças ocorridas na Europa, no âmbito da economia, na metade do 
século XVIII, para compreender o pensamento liberal de Adam Smith. 

 Caracterizar o pensamento de Marx, enfocando a relação que faz entre o real e o ideal; o 
trabalho enquanto categoria central do seu pensamento e os desdobramento daí 
advindos. 

 Configurar os aspectos fundamentais da filosofia contemporânea, enfatizando o papel do 
historicismo e descontinuidade, em oposição a uma história contínua e de progresso 
infinito. 

 Compreender a importância da Escola de Frankfurt na elaboração da Teoria Crítica, 
destacando as contribuições de Habermas no que diz respeito as suas críticas ao 
objetivismo ontológico da filosofia teórica tradicional. 

 Estabelecer a relação entre filosofia e ética, esclarecendo os fundamentos da ética 
enquanto filosofia. 

 Compreender a importância da consciência ética para a construção dos direitos humanos 
universais: direito a vida, à procriação, à família, à ordem social e a propriedade. 

 



 
 

 
 

METODOLOGIA 

Exposição participada; apresentação de temáticas pelo estudantes, em forma de seminário; 
estudo individual e discussão no grupo. 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
 

 Filosofia: etimologia da palavra e o seu conceito, tomando como referência o Ocidente; 

 Fundamentos da Filosofia Oriental e sua influência na emergência do pensamento grego; 

 Expoentes da filosofia oriental – Avicena e Averróis – e interpretação que deram à 
Filosofia Aristotélica; 

 Filosofia grega; o problema original; a metafísica dos pré-socráticos; o realismo das idéias 
de Platão e o realismo aristotélico. 

 As guerras e o expansionismo de Roma: o florescimento e as características do 
pragmatismo do pensamento romano. 

 A configuração sócio-político-religiosa da idade média: o desenvolvimento da Escolástica 
e a emergência dos temas que vão influenciar o renascimento. 

 O Renascimento: mudanças, o lugar do homem; características da filosofia renascentista. 

 O pensamento moderno e seus expoentes: Descartes e Francis Bacon; Razão Certeza 
Verdade e Método. 

 As mudanças ocorridas na Europa, no âmbito da economia, na metade do século XVII e o 
pensamento liberal de Adam Smith. 

 O pensamento de Marx: relação entre o real e o ideal e o trabalho como categoria central 
e seus desdobramentos na crítica ao capitalismo. 

 Aspectos fundantes da filosofia contemporânea: o significado do historicismo e da 
descontinuidade, em oposição a história enquanto um contínuo. 

 A Escola de Frankfurt e as contribuições na elaboração da Teoria Crítica; as contribuições 
de Habermas no que diz respeito as suas críticas ao subjetivismo ontológico da filosofia 
teórica tradicional. 

 A relação entre filosofia e ética e fundamentos da ética enquanto filosofia. 

 A importância da consciência ética para a construção dos direitos humanos universais: 
direito a vida, à procriação, à família, à ordem social e à propriedade. 

 

 
RECURSOS DIDATICOS 

Quadro, piloto, transparências, filmes, textos e situações problema para relacionar com as 
temáticas em questão. 
 

 
AVALIACOES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, dedicação, 
participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
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Kriterion: Revista de Filosofia 

Revista latinoamericana de filosofía 
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