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O programa: O presente curso visa proporcionar ao aluno uma ampla visão da tradição 

filosófica ocidental de seus primórdios na Grécia clássica até os dias atuais. O curso 

será ministrado de modo histórico tecendo um painel coerente da história da filosofia 

em seus quatro grandes períodos históricos: o antigo, o medieval, o moderno e o 

contemporâneo. Em cada um desses períodos serão abordados autores e temas 

importantes para a época. 

Desta forma o curso terá a seguinte distribuição de aulas: 

Aula 1 Apresentação geral do curso; 

Aula 2 Os pré-socráticos: a “escola” de mileto ou jônicos e os eleatas. Estas duas 

escolas foram escolhidas para mostrar aos alunos como surgiu a filosofia, com quais 

temas eles trabalhavam, quais os principais autores, e a repercussão de seu pensamento 

na cultura grega; 

Aula 3 Sócrates, o nome de Sócrates passou para a história da filosofia como aquele que 

propiciou a primeira grande virada da história desta disciplina. Sua revolução 

antropológica marcou para sempre a filosofia. Sendo considerado o fundador indireto de 

várias escolas de filosofia na Grécia e o inspirador de vários filósofos ao longo da 

história; 

Aula 4 Platão, aluno de Sócrates fundou a primeira academia de filosofia da história, e a 

que mais tempo durou, quase um milênio. O matemático e físico inglês do século XX 

dizia que toda a história da filosofia nada mais seria do que comentários à margem das 

obras de Platão. O divino Platão, como os gregos o chamavam, definiu a pedagogia a 

partir da qual a filosofia foi ensinada durante séculos; 
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Aula 5 Aristóteles, Simplesmente o mais lido, e citado, filósofo de todos os tempos. 

Aristóteles é o pai de dezenas de ciências e influencia o pensamento ocidental há dois 

mil anos em todos os âmbitos imagináveis; 

Aula 6 Estóicos, esta escola representa o pensamento mais original dentre as filosofias 

pós-aristotélicas tendo sido a primeira tradição filosófica “exportada” para fora da 

Grécia. Em Roma, o estoicismo teve um grande destino e influencia; 

Aula 7 Agostinho, o genial fundador da patrística latina. Agostinho é um marco n 

pensamento ocidental, pois a partir de raízes gregas consegue elaborar respostas 

originais para os problemas de seu tempo. Agostinho é o fundador da filosofia da 

história e da cristianização de tantas outras disciplinas; 

Aula 8 Boécio, autor seminal. Tentou transpor a sabedoria grega para os romanos. É um 

dos sistematizadores das disciplinas universitárias medievais o trivium e o quadrivium. 

Autor do livro mais lido e comentado na idade média após a bíblia: a consolação da 

filosofia. 

Aula 9 Tomás de Aquino, foi o maior de todos os escolásticos. Foi também o 

responsável pela síntese entre pensamento aristotélico e fé cristã. É considerado o 

pensador cristão mais influente e estudado da história; 

Aula 10 Guilherme de Ockham, um dos percursores do mundo moderno. É considerado 

o pai do método cientifico e o responsável pela defesa de um pensamento laico frente a 

autoridade da religião; 

Primeira Prova; 

Aula 11 A filosofia na modernidade, aspectos gerais. Apresentação geral do mundo 

moderno em filosofia, seus autores, temas, inquietações; 

Aula 12 Descartes. Este pensador é sempre considerado como o ponto de partida da 

filosofia moderna. Descartes iniciou aquilo que se convencionou chamar de filosofia da 

consciência, de enorme repercussão até os dias de hoje. Descartes, foi também, uma das 

figuras chaves da revolução cientifica que aconteceu a partir do século xvi; 



Aula 13 Hume. Adversário de Descartes, continuador de Ockham, instituiu o programa 

pragmático em ciência. O empirismo moderno tem sua origem nele. É o pai do 

ceticismo moderno; 

Aula 14 Kant. Fundador do criticismo, acabou moldando toda a ciência alemão até 

inicios do século xx; 

Aula 15 Pascal. Um verdadeiro outsider da filosofia. Pascal foi o maior matemático de 

seu tempo e, como se isso não bastasse, deixou-nos reflexões profundas sobre a vida. 

Seu pensamento é inclassificável; 

Aula 16 Hobbes. O pai do contratualismo político contemporâneo. Leitor atento de 

Maquiavel foi o autor que renovou o pensamento político deixando de lado as reflexões 

de Aristóteles; 

Aula 19 Locke. Considerado um dos fundadores do liberalismo clássico e defensor do 

direito natural, foi determinante na elaboração da constituição democrática de vários 

países; 

Aula 20 Rousseau. Considerado um dos fundadores do pensamento social. Seus escritos 

inspiraram os revolucionários franceses, o que faz de Rousseau um dos pilares da 

filosofia política contemporânea; 

Aula 21 Kierkegaard. Fundador do existencialismo. Tentou renovar o socratismo para 

nossos dias trazendo a filosofia para ambientes fora da academia. Para ele primeiro 

vivemos depois filosofamos; 

Aula 22 Hegel. O grande renovador do pensamento dialético na contemporaneidade. 

Hegel com seu idealismo acabou dando origem tanto ao marxismo como ao pensamento 

conservador alemão; 

Aula 23 Schopenhauer. Primeiro grande filosofo do ocidente a ser influenciado por 

pensadores orientais. Sua filosofia influenciou a Nietsche, Dostoievski e, entre nós, o 

grande Machado de Assis; 

Aula 24 Mill. Filosofo do utilitarismo. Tentou adaptar a moral aos desafios de seu 

tempo, desvinculando-a de pressupostos metafísicos e adaptando-a aos tempos 

modernos; 



Aula 25 Husserl. Fundador da filosofia da consciência denominada de fenomenologia. 

Tentou superar o positivismo e o empirismo que reinava nas ciências em seu tempo; 

Aula 26 Heidegger. Pensador mais influente de todo o século xx. Produziu uma critica 

arrasadora ao pensamento filosófico instaurando uma nova maneira de pensar o ser; 

Segunda Prova. 

Entrega das notas na aula subsequente à segunda prova. 

O curso consistirá em aulas expositivas e terá como avaliação duas provas cada uma 

valendo 10,0 pontos. A qualquer momento do curso o aluno pode solicitar no final da 

aula ou via e-mail algum esclarecimento suplementar sobre a matéria ou marcar uma 

hora de atendimento com o professor em sua sala no departamento de filosofia. 
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