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Código da disciplina:
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02-19

Caracterização da disciplina
Nome da disciplina:
Temas e Problemas em Filosofia (AVA MOODLE
UFABC)

Créditos (T-P-I): (3 - 0 - 4) Carga horária: 36
horas
Aula prática:
Câmpus:
Código
da
Turma: A e B
Turno: Noturno Quadrimestre: QS
turma:
Docente(s) responsável(is): Renato Rodrigues Kinouchi
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Turma
Turma
Turma

B
B
A
A

Quinta

Turma
Turma
Turma
Turma

A
A
B
B

Sexta

Remoto
Ano: 2020

Sábado
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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Desenvolver a habilidade na leitura de textos filosóficos, na problematização, na argumentação e na escrita. Reconhecer
a especificidade do conhecimento filosófico. Articular o pensamento filosófico com outros campos e saberes.
Objetivos específicos
Este Plano de Ensino aplica-se ao Quadrimestre Suplementar, sendo portanto previsto o ensino remoto.
Em razão disso, os objetivos precisam ser visados com a mediação das ferramentas de interação
disponíveis, principalmente por meio do Ambiente de Aprendizagem Virtual Moodle UFABC. Entre os
objetivos específicos encontra-se, assim, o desenvolvimento da autonomia do aluno, que deve realizar as
tarefas e reflexões propostas (na sua grande maioria assíncronas) dentro do seu próprio tempo. Por isso, a
descrição das aulas, abaixo, se distribui em semanas, não em dias específicos de aula.
Ementa

Natureza da Filosofia e a diversidade de estilos de pensamento filosófico. A história da filosofia como campo de
problemas filosóficos. Leitura e compreensão de textos filosóficos. Argumentação e fundamentação filosóficas.
Interfaces da filosofia com outros saberes.
Aula
1

Conteúdo
Acolhimento e Apresentação

2

Unidade 1: O filósofo e a pólis.
Primeiro contato com um tema
clássico da filosofia: a
“situação” da filosofia grega e
a democracia.

28/09 a
11/10

3
12/10 a
25/10

4
26/10 a
08/11

Unidade 2: O argumento do
cogito. Reconhecer que o lema
“Penso, logo existo” envolve
argumentação sobre a
falibilidade dos sentidos e das
crenças em geral.

Unidade 3: Ousa Saber!
Reconhecer a noção de
Esclarecimento e algumas
ideias do período do
Iluminismo

Conteúdo programático
Estratégias didáticas
Assistir vídeo “O Futebol dos
Filósofos”. Aluno(a) deve
apresentar-se em um Fórum
com o tema: “Eu sou Fulane e
meu livro favorito é”.
Texto base: “Apologia de
Sócrates” de Platão. O aluno
também assiste ao filme
“Sócrates” de Rosselini.
Encontro síncrono (opcional)
para acompanhamento da
leitura obrigatória.
Texto base: cap. 4 do Discurso
do Método. Entrevista: com o
Pro. Paulo Tadeu Silva, a
respeito do cartesianismo.
Encontro síncrono (opcional)
para acompanhamento da
leitura. Texto complementar:
A Matrix como hipótese
filosófica.
Texto Base: “Resposta à
Questão: O que é
Esclarecimento?” (Kant).
Palestra sobre Descartes e
Kant do professor Franklin
Leopoldo e Silva. Encontro

Avaliação

1) Exercícios de compreensão
do texto (4 pontos).
2) Redação: Por que Sócrates
não implorou por sua
absolvição? (10 pontos)
1) Exercícios de compreensão
do texto (4 pontos)
2) Fórum: Será que
habitamos uma Matrix?

1) Exercícios de compreensão
do texto (4 pontos)
2) Redação: “O que eu mais
desejo saber: razões e
implicações desse
conhecimento. (10 pontos)
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5
09/11 a
22/11

6
23/11 a
06/12

7
7/12 a
19/12

síncrono (opcional) para
acompanhamento da leitura.
Vídeo adicional: “Tenha Brio”
do prof. Clovis Barros
Unidade 4: A existência
Texto base: O Existencialismo 1) Exercícios de compreensão
precede a essência
é um Humanismo (Sartre).
do texto. (4 pontos)
Palestra: Sartre comentado
2) Fórum sobre a atualidade
pelo Prof. Franklin Leopoldo e
das filosofias de Sartre e
Silva. Encontro Síncrono
Beauvoir.
(opcional) para
acompanhamento de leitura.
Vídeo: Entrevista com Simone
de Beauvoir. Texto
complementar: Sartre e
Beauvoir: a questão da
influência
Unidade 5: Crenças verdadeira Texto base: Capítulos 12 e 13 1) Exercícios de compreensão
e justificadas
do livro “Os problemas da
do texto. (4 pontos)
Filosofia” (Russell). Video2) Redação: Conhecimento e
aulas sobre a definição
matemática no filme sobre
tripartite do conhecimento.
a vida de Ramanujan. (10
Encontro Síncrono (opcional)
pontos)
para acompanhamento de
leitura. Filme: O homem que
viu o infinito.
Encerramento do curso
Encontro síncrono de
&
encerramento. Aplicação do
Exame de Recuperação
exame de recuperação
(assíncrono)
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa

Todas as atividade de avaliação são assíncronas. São elas:
5 Exercícios de Compreensão de Texto (valendo 20 pontos no total)
3 Redações sobre Tema/Problema de Filosofia (valendo 30 pontos no total)
Os conceitos finais serão atribuídos de acordo com o desempenho do estudante nessas 8 atividades, a
saber:
Conceito A para desempenho entre 50 e 45 pontos
Conceito B para desempenho entre 44 e 35 pontos
Conceito C para desempenho entre 34 e 25 pontos
Todos os alunos com desempenho abaixo de 25 pontos podem realizar Exame de Recuperação. Tal exame
consistirá em um trabalho escrito sobre tema/problema discutido nas aulas. Os conceitos atribuídos no
Exame de Recuperação serão:
Conceito C para desempenho bom no Exame de Recuperação
Conceito D para desempenho regular no Exame de Recuperação
Conceito F para desempenho insatisfatório no Exame de Recuperação
Referências bibliográficas básicas

CHAUI, MARILENA. Introdução à história da filosofia v. 1- dos pré-socráticos a Aristóteles, São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
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CHAUI, MARILENA. Introdução à história da filosofia v. 2- As escolas helenísticas, São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Jorge
Zahar, 2010. 303 p., il. ISBN 9788571104051.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar,
c2011. 183 p. ISBN 9788571105201.
GONZÁLEZ PORTA, Mario Ariel. A filosofia a partir de seus problemas: didática e metodologia do estudo filosófico. 4. ed.
São Paulo, SP: Loyola, 2014. 174 p. (Leituras filosóficas). ISBN 9788515025794.
Referências bibliográficas complementares

Observação: Em razão da indisponibilidade de acesso à Biblioteca durante o QS, optou-se pela adoção de textos clássicos
de domínio público, disponíveis na Internet em variadas traduções, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Apologia de Sócrates -Platão
Discurso do Método - Descartes
Resposta à questão: O que é Esclarecimento - Kant
O Existencialismo é um Humanismo – Sartre
Os problemas da Filosofia – Russell

