DISCIPLINA DE FILOSOFIA
OBJETIVOS:
1ª Série


Desenvolver o pensamento crítico através da vinculação entre os conhecimentos
filosóficos, a cultura e as vivências.



Enfatizar a constituição histórica do pensamento, mostrando como os problemas
filosóficos vão se formulando nos filósofos, nos textos, de modo específico.

 Apropriar-se de conhecimentos e modos discursivos específicos da filosofia.
2ª Série


Articular as teorias filosóficas e o tratamento de temas e problemas científicos,
tecnológicos, ético-políticos, socioculturais e vivenciais.



Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico: apreensão e construção de
conceitos, argumentação e problematização.



Vincular o estudante ao epicentro do questionamento filosófico, mostrando que os
embates significativos da história do pensamento podem ser deslocados dos grandes
centros de decisão e da forma teórica, sendo inseridos nas circunstâncias mais prosaicas

do cotidiano das pessoas.
3ª Série


Adquirir e reutilizar conhecimentos, conceitos e procedimentos já apreendidos ao longo
da instrução escolar, relacionando o conhecimento aos tipos de conhecimentos
existentes.



Desenvolver a discussão oral acerca dos temas filosóficos à luz das ideias dos filósofos
e pensadores de diferentes épocas.



Compreender que a reflexão acerca do conhecimento filosófico e das teorias, métodos
e procedimentos de sua competência, são concernentes à construção do discurso aliado
à práxis.

CONTEÚDOS
1ª Série


O conhecimento: mito e filosofia.



O conhecimento na Antiguidade Oriental e Ocidental.



A era pré-socrática: descobrimento da razão.



Filosofia clássica: Sócrates.



"Mundo das ideias" e "Mundo dos sentidos": Platão.



Aristóteles e a Ética.



Filosofia helenística.



Idade Média: Filosofia Cristã e Filosofia Islâmica.



A Filosofia Cristã e a Questão dos Universais.



A escolástica e o aristotelismo.



Renascimento Filosófico: humanismo e secularidade.



Idade Moderna: filosofia e ciência.



Descartes: "Penso, logo existo".



A filosofia empirista.



O Contrato Social: Hobbes.



O Contrato Social: Locke.



O Contrato Social: Rousseau.



Razão ou tutela: uma questão de maioridade e menoridade?



A liberdade é para todos?



Ética e liberdade.



Da liberdade para conhecer ao conhecimento para liberdade.



Hegel: dialética, idealismo e Estado.



O materialismo histórico de Karl Marx.



Relação entre intelectuais e poder: Gramsci.



O positivismo de Auguste Comte.



Há diferença entre filosofia e sociologia?



Técnica, tecnologia e ser humano.



Filosofia contemporânea: limites do conhecimento.



Natureza, revolução e civilização.



Revolução ou conservação? Samuel Alexander.

2ª Série


Existencialismo cristão: Sören Kierkegaard



Schopenhauer: a vontade irracional



Tragédia e existência em Nietzsche



O que é Fenomenologia?



Verdade é existência? Heidegger



O existencialismo de Jean-Paul Sartre



O humanismo e a crítica filosófica de Merleau-Ponty



Wittgenstein: linguística e filosofia



O Círculo de Viena



Filosofia e utilitarismo: John Stuart Mill



Filosofia e ciência: Karl Popper



Filosofia e ciência: Thomas Kuhn



Comunicação, mídia, sociedade e cultura.



Teoria Crítica: primeiras considerações



Teoria Crítica: principais pensadores



Experiência histórica, biologia, filosofia e psicanálise



Michel Foucault e o biopoder



Foucault e o “Panóptico de Bentham”



John Rawls: justiça e virtude



Existe uma condição pós-moderna?



Jacques Derrida, Richard Rorty e Edgar Morin



Filosofia e arte: é possível conhecer por meio da arte?



Filosofia e arte na Antiguidade



Filosofia e arte no Medievo



Filosofia e arte na Modernidade



Filosofia e arte na Contemporaneidade



Filosofia e ética: um balanço geral



Filosofia e política: um balanço geral



Filosofia e conhecimento: um balanço geral



A Filosofia no Brasil

3ª Série


Do mito ao logos: origens da filosofia.



Temas de filosofia: conhecimento.



Temas de filosofia: ética.



Temas de filosofia: política.



Filosofia e ciência.



Dos sofistas a Sócrates.



Platão.



Aristóteles.



A filosofia medieval.



Racionalismo e inatismo.



O empirismo.



Revolução científica.



O criticismo kantiano.



A questão ética na Modernidade.



Filosofia política moderna: Maquiavel.



Filosofia política moderna: Hobbes.



Filosofia política moderna: Locke.



Filosofia política moderna: Rousseau.



A dialética hegeliana e o materialismo histórico.



Nietzsche.



Sartre.



Filosofia da ciência: Popper e Khun.



A teoria crítica.



Foucault.



Habermas.



Balanço geral da questão do conhecimento para a filosofia.



Balanço geral da questão da ética para a filosofia.



Balanço geral da questão da política para a filosofia.

