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Ementa: Origem da filosofia. Apresentação geral dos temas tradicionais da filosofia. Algumas 

caracterizações gerais da filosofia. Principais períodos da história da filosofia. As diversas correntes 

filosóficas (positivismo, fenomenologia, existencialismo, marxismo, pós-estruturalismo). Noções 

de teoria do conhecimento. A Consciência e a Linguagem. A Cultura e Estética. A Ética a Moral e 

os Valores. Ética, Direitos Humanos e responsabilidade socioambiental. O Materialismo Histórico 

e Dialético enquanto método de interpretação e transformação da realidade. A questão do ser: 

metafísica, ontologia. A questão do conhecimento: epistemologia. A questão do agir: a ética. 

Objetivos:  

a) Analisar as principais características e correntes da filosofia a partir da história;  

b) Relacionar os principais e tradicionais temas da filosofia com questões da atualidade; 

c) Refletir sobre a metafísica, a dialética, consciência, ontologia, epistemologia e a ética; 

Conteúdo Programático  

1. Contexto e condições históricas para o surgimento da filosofia. 

2. Características e principais ideias da filosofia no período Socrático: Os sofistas, Sócrates, 

Platão e Aristóteles e seu legado. 

3. A filosofia na idade média, predomínio da igreja a patrística e a escolástica. 

4. A filosofia na idade moderna e a importância da teoria crítica, marxista. 

5. A filosofia da práxis e o método dialético. 

6. Teoria do conhecimento: A percepção; a memória; a imaginação; o pensamento; a 

consciência. 

7. Direitos humanos, ética e responsabilidade socioambiental e social. 



Metodologia 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará 

em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes 

envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. A disciplina buscará ser desenvolvida através de 

aulas de forma síncrona por plataforma digitais disponibilizadas pela UFES, preferencialmente as 

ferramentas do Gsuite (Classoroom), com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma 

assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos 

dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como também atividades de 

aplicação. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 

- Participação nas atividades síncronas e apresentação de seminário = 30%; 

- Estudo dirigido/orientado, pesquisa/relatório de campo e fichamento de textos = 40%; 

- Atividade avaliativa escrita e individual = 30%. 
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Cronograma  

O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as 

etapas do Tempo Universidade (síncronas e assíncronas) que se articula com o tempo Comunidade. 

 

Etapa 1 - Fevereiro: Retomada dos estudos realizados antes da Pandemia. Socialização e retorno 

de atividades já realizadas. Apresentação da continuidade da disciplina e planejamento coletivo. 

Características e principais ideias da filosofia pré-socrática, do período Socrático Sócrates, Platão e 

Aristóteles e seu legado. A filosofia na idade média, predomínio da igreja a escolástica. 

 

Etapa 2 e 3 - Março: A filosofia na idade moderna e a importância da teoria crítica, marxista; 

Filosofia da práxis e o método dialético. Materialismo histórico e dialético. 

 

Etapa 4 - Abril: Teoria do Conhecimento. Ética e responsabilidade sócio ambiental e social; Temas 

filosóficos da atualidade.  

 

Etapa 5 - Maio: Apresentação de seminários temáticos e avaliação final. 
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