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Objetivos Gerais 
Pretende-se apresentar uma perspectiva ampla do trabalho filosófico no 
contexto contemporâneo, tanto do ponto de vista de seus temas, quanto de 
suas estratégias e formas discursivas. A disciplina tem por objetivo geral 
oferecer uma perspectiva plural da filosofia e um debate qualificado sobre o 
contexto de sua produção e sua diversidade, de modo a colaborar com a 
formação geral em filosofia e, de maneira mais particular, com a qualificação da 
atividade de estudo e pesquisa na área. 
 
Ementa 
A disciplina se estruturará por meio do debate dos temas de pesquisa dos 
docentes e discentes participantes, a partir de um roteiro elaborado 
conjuntamente no início das atividades. Esse roteiro oferecerá o suporte para 
que se discuta, em paralelo, alguns problemas da filosofia e diferentes 
estratégias de investigação e de produção do texto filosófico, bem como sua 
presença no contexto contemporâneo e brasileiro. Pretende-se dar relevo à 
amplitude de formas e temas da investigação filosófica e às características das 
diferentes formas que este trabalho pode adquirir.  
 
Conteúdo programático 
Apresentação da proposta de trabalho; 
Exposição preliminar dos temas de pesquisa e estratégias de trabalho dos 
docentes; 
Construção conjunta do roteiro de temas da disciplina; 
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As estratégias discursivas do trabalho com filosofia no contexto 
contemporâneo; 
A amplitude de temas na pesquisa filosófica; 
A relação entre filosofia e sua história; 
A produção do texto filosófico e do texto acadêmico. 
 
Bibliografia 
A bibliografia de trabalho será debatida na primeira aula. 
 
 


