HUMANAS

Filosofia
Atividade que coloca em questão a natureza das coisas
De certa maneira, quase todos
os conhecimentos humanos têm
sua origem histórica na Filosofia.
O impulso para filosofar é a surpresa ou a admiração que objetos
e eventos podem provocar no
ser humano. As diferentes teses
filosóficas refletem a tentativa de
explicar, por exemplo, as causas dos
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eventos ou de enquadrá-los em um
princípio geral.
Estudar a Filosofia é mergulhar
nas obras dos filósofos mais importantes da história. Os estudantes
dessa área precisam ter uma cultura
ampla e consistente em ciências,
história, arte, política e economia.
Eles devem ter interesse por as-

suntos abstratos e gostar de refletir
sobre diferentes respostas à mesma
indagação teórica.
O campo de atuação do filósofo
é múltiplo. No ensino superior, além
da própria pesquisa em Filosofia,
a presença desse profissional é
bem-vinda no apoio à formação
básica de outros cursos – e não só

de Humanidades. Algumas áreas
de pesquisa estão estreitamente
vinculadas à Filosofia, como Ética e
Filosofia Política, Teoria das Ciências
Humanas, Estética e Filosofia da
Arte, Lógica, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência.
A Filosofia também está presente no ensino médio. A lei no 11.684,
de 2 de junho de 2008, tornou
a disciplina obrigatória em todas
as séries dessa fase no país, em
escolas privadas e públicas. Como
há uma enorme carência de professores de Filosofia, esse mercado
continua bastante promissor. Outra
área de trabalho emergente são os
cursos complementares, em que
os filósofos podem realizar conferências. Esses profissionais podem
ainda redigir livros didáticos, paradidáticos e artigos especializados.
A Unesp oferece a graduação
em Filosofia no câmpus de Marília

Curso promove
tutoria e oferece
disciplinas como
Filosofia da Mente e
Ciência Cognitiva
em duas modalidades: bacharelado,
para quem pretende se dedicar à
pesquisa, e licenciatura, para quem
vai lecionar no ensino médio. A opção é feita no final do segundo ano.
É possível, ainda, optar pelos dois
diplomas, permanecendo por mais
um ano na Universidade.
Um diferencial do curso é a disciplina Tutoria, que busca desenvolver
nos estudantes a capacidade de
estudo, leitura e produção de textos
filosóficos, promovendo encontros
dos alunos com um professor, o tutor. Outro destaque é a tradição de

estudos em Filosofia da Mente e Ciência Cognitiva, ausentes na maioria
dos cursos de outras universidades.
A unidade organiza encontros
científicos com a participação de
pesquisadores de universidades
brasileiras e do Exterior, como as
Jornadas de Filosofia e Teoria das
Ciências Humanas, as várias versões
do Encontro Brasileiro Internacional
de Ciência Cognitiva e os Colóquios
de História da Filosofia.
Para quem pretende continuar seus estudos, o programa de
Pós-Graduação em Filosofia do
Câmpus divide-se em duas áreas:
uma de vocação interdisciplinar,
vinculada às disciplinas de Filosofia
da Mente, Ciência Cognitiva, Epistemologia, Lógica e Semiótica; e outra
mais voltada à História da Filosofia
e a seus campos temáticos, como
Ética e Filosofia Política, Estética e
Filosofia da Arte.
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