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Ementa 

Surgimento da filosofia grega; especificidade da reflexão filosófica em comparação com outras formas 

de saber: sabedoria proverbial, mito, religião, arte, ciência moderna, etc.; filosofia ocidental e oriental; 

razão e fé na Idade Média; filosofia perante a ciência moderna; a volta ao sujeito na modernidade; a 

volta linguística no séc. XX; enfoques contrastantes de filosofia anglo-saxã e continental; tentativas 

contemporâneas de revisionismo filosófico, etc.  
   

Programa 

Considerações etimológicas; definições de filosofia; a história do surgimento da busca por princípios 

na Grécia antiga; divisões de filosofia: teórica e prática; metafísica, filosofia da natureza, antropologia 

filosófica, lógica, epistemologia, ética, filosofia política, estética, etc.; 'filosofias da.....':  da história, da 

religião, da linguagem, etc. 
 

Didática e Avaliação 

1.   Aulas expositivas que apresentam a gênese, o desenvolvimento e o intercâmbio das diversas 

escolas do pensamento filosófico e as suas doutrinas-chave. Análise e discussão de textos 

representativos. 

2. A avaliação constará de duas verificações escritas sobre a matéria tratada: uma no meio do curso 

(5 pesos), outra ao fim do semestre (5 pesos).   
 

 

Página da disciplina: sites.google.com/site/profsrpaine com todos os materiais e 

leituras em forma digital. 

 
Bibliografia inicial: 

 

Geral: 

Maritain, J. Introdução geral à Filosofia, Agir, 1989. (ainda útil, em mais de 19 edições) 

Raeymaeker, L. Introdução á Filosofia, SP: Herder, 1966. 
 

Histórias da Filosofia: 

Abbagnano, N.  História da Filosofia (vários vols.), Lisboa: Presença, 1969. 

Copleston, F. A History of Philosophy (9 vols.), tb. disponível em tradução espanhola. 

Kenny, A. História Concisa da Filosofia Ocidental, Porto: Temas e Debates, 1999. 

Reale, G. E Antiseri, D História da Filosofia (3 vols.), SP: Paulus, 1990-95. 

 

Podcast (em inglês): History of Philosophy Without Any Gaps: historyofphilosophy.net 
 

Referência: 
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________.  Dicionário de Filosofia (abreviado em um volume), SP: Martins Fontes, 1996. 
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