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Ementa: O curso visa introduzir à reflexão filosófica, privilegiando três momentos: a formação 

do pensamento filosófico na Grécia antiga, a ruptura da modernidade e a formação das ciências 

humanas na passagem para a contemporaneidade.  Tematicamente, o curso privilegiará aspectos 

antropológicos e políticos. 

Conteúdo programático 

1                   As Idades do Homem: o homem grego; classicismos; modernidades. 
1.1 A Grécia: Logos e Política. 

1.2 Preliminares semânticos: Kosmos, Physis, Logos,Arché. 

1.3 O mobilismo universal segundo Heráclito. Os eleatas: o esquema dos 

caminhos segundo Parmênides. 

1.4 Da física à política. Protágoras e o homem medida. O banimento do sofista 

pela filosofia tradicional. 

1.5 Sócrates e Platão: da recusa do efeito sofístico à constituição da filosofia 

sistemática. Introdução à teoria das ideias. O bem. 

1.6 Aristóteles: o homem como animal político. O logos. 

2 Modernidade: 

2.1 A revolução científica. 

2.2 O advento da subjetividade moderna. 

2.3 Descartes e o cogito. 

2.4 História do homem entre história da razão e história da loucura 

3 O surgimento das ciências humanas 

3.1 Genealogia das ciências humanas; sociedades disciplinares; biopolítica. 

3.2 Etnologia, lingüística e psicanálise: a morte do homem. 
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