
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 003 
Introdução à Filosofia 

obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

60 horas não 

EMENTA 

Fundamentos filosóficos. Conhecimento e saber. Ciência. Política. Lógica. 
Ética. Correntes filosóficas da modernidade e seus fundamentos para análise 
crítica do pensar e do fazer: empirismo, racionalismo, positivismo, idealismo, 
fenomenologia, marxismo. As novas concepções paradigmáticas: pós-
estruturalismo e pós- modernismo. Novas tendências filosóficas.              

OBJETIVOS 

Possibilitar a construção de um instrumental de análise a partir dos 
fundamentos filosóficos para a compreensão da realidade, através da prática 
do filosofar como forma de conhecer. 
Compreender historicamente o movimento que engendra o aparecimento e o 
desenvolvimento das diferentes formas de pensamento filosófico. 
Proporcionar reflexões sobre a formação do profissional para o terceiro 
milênio.  
Refletir sobre as contribuições do pensamento filosófico para a construção do 
pensamento científico.  
Propor a produção de seminário interdisciplinar com participação da 
comunidade.   
Posicionar-se criticamente quanto aos estudos realizados. 

METODOLOGIA 

Pautada na atividade construtiva do aluno enquanto sujeito cognoscente, 
buscando-se subsídios em sua experiência sem perder de vista a relação 
dialética entre teoria e prática, a interdisciplinaridade, entre os demais campos 
de conhecimento. Utilização de explanação teórica, discussão de texto a partir 
de leitura coletiva e/ou individual em sala de aula. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Parte I 
 

   A Origem da Filosofia 

Campos de investigação da Filosofia 

Os 7 pecados capitais: vaidade 

Mito da Caverna de Platão 

O amor e a amizade 

   O que é Ideologia  
 

Parte II 
 

Correntes Filosóficas 

A Razão 

A Verdade 

O Conhecimento 

A Lógica 

A Metafísica 

Ciência 



 

Parte III 
 

Mitologia Grega e sua relação com a Psicologia 

   Correntes filosóficas da modernidade 

   A pós-modernidade 

   Ética e Moral 

AVALIAÇÃO 

 

Unidade I:  Avaliação escrita 
Unidade II: Seminários 
Unidade III: Elaboração de um artigo 
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