
 

OBJETIVOS 

           

            Nosso curso tem como objetivo principal estabelecer um contraste 

entre o modo de filosofia praticado na contemporaneidade (séc. XX e XXI) 

e na Antiguidade Clássica (séc. V e IV a.C.), período em que a filosofia 

ainda estava surgindo e adquirindo os contornos básicos que pouco a pouco 

iriam definir este novo campo do conhecimento humano. Portanto, nossa 

compreensão da História do Pensamento terá como eixo e ideia principal 

um contraste entre a filosofia clássica e a filosofia contemporânea.  

 Em termos sociais, políticos e culturais, iremos compreender no 

curso o momento atual - Modernidade ou Pós-Modernidade - pela sua 

diferença em relação ao passado - Antiguidade -, e vice-versa.  

 

EMENTA 

 

          Estudo das diversas abordagens desenvolvidas no curso da história 

sobre o tema do homem no mundo, com o objetivo de estimular uma 

reflexão filosófica sobre o assunto.  

 

PROGRAMA 

 

          O curso consistirá em aulas gravadas, textos, vídeos e imagens que 

deverão regularmente ser resumidos e comentados pelos alunos. O 

professor responderá as perguntas e comentará as participações dos alunos. 

  

Parte 1: Introdução: 

 - definição de filosofia a partir do pensamento de Foucault; 

            - definição de filosofia a partir do pensamento de Sócrates. 

 

Parte 2: Apresentação da Filosofia Clássica em conexão com a sociedade e 

a cultura da Antiguidade: 
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 - a criação da palavra "filosofia"; 

 - a ética socrática; 

 - a metafísica platônica como base para a compreensão da Verdade 

como transcendência. 

 

Parte 3: Apresentação da filosofia contemporânea em conexão com a 

sociedade e a cultura contemporâneas: 

 - Nietzsche como precursor da filosofia contemporânea; 

 - relativismo, perspectivismo, pluralismo da verdade e imanência na 

filosofia, sociedade e cultura contemporâneas; 

 - psicanálise e compreensão da imanência na cultura contemporânea. 
 

 

AVALIAÇÃO 

 

Catégorio III. 

 

A avaliação será baseada nos resumos, comentários e participações dos 

alunos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

  

Bibliografia básica: 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1994. 

LUCE, J. V. Curso de filosofia grega. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-

socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 

MARCONDES, Danilo e JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de 

Filosofia: ; Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 

1994. 
 

 


