bacharelado em
filosofia

O Bacharelado em Filosofia objetiva equipar o egresso
com um conhecimento básico, porém sólido, de
conteúdos em ciências e em humanidades — obtido
nos quatro quadrimestres iniciais do Bacharelado em
Ciência e Humanidades (BC&H) nos quais comparecem
algumas disciplinas em comum com o Bacharelado em
Ciência e Tecnologia (BC&T).
O curso contribui tanto com disciplinas obrigatórias
no BC&H quanto no BC&T. Deste modo, pretende
estimular o diálogo entre Filosofia, ciências naturais
e humanas. Além disso, temas interdisciplinares
como direitos humanos, questões étnico-raciais
e de gênero, bem como educação ambiental,
comparecem de maneira transversalizada em
diversas disciplinas obrigatórias e de opção limitada,
principalmente naquelas que envolvem Ética,
Filosofia Política, Teoria das Ciências Humanas,
Filosofia da Tecnologia e Epistemologias do Sul.
A Filosofia, como se sabe, possui uma relação peculiar
com seu passado e com sua própria história — diferente,
por exemplo, daquela que caracteriza as ciências
naturais. Os problemas filosóficos, embora possam
às vezes interagir construtivamente com problemas
científicos e questões da contemporaneidade, devem
ser abordados com métodos próprios e levando em
conta a historicidade de seus conceitos.
O aluno do Bacharelado em Filosofia na UFABC terá
um contato intensivo com autores e obras clássicas da
Antiguidade, da Idade Média, do Renascimento, da Era

Moderna e do Período Contemporâneo, adquirindo
desse modo uma visão abrangente da História da
Filosofia. Contudo, essa visão será conduzida por
meio do estudo de temas e problemas filosóficos, na
medida em que o estudo da História da Filosofia não
seja entendido como um fim em si mesmo, mas como
meio necessário para mapear a evolução de problemas
filosóficos. Autores, obras e escolas filosóficas são
entendidos não como objetos de estudo fechados,
mas como personagens e momentos destacados de
uma dinâmica viva dos problemas filosóficos, cuja
atualização depende da possibilidade de continuidade
do pensamento e da reflexão filosófica.
O Bacharelado em Filosofia trata dos problemas
que indagam sobre as condições que possibilitam
o conhecimento humano, a natureza e o significado
do progresso das ideias, as relações entre as teorias,
a natureza e a realidade social e os limites morais
dos atos de investigar e aplicar conhecimentos,
compondo o acervo de reflexões fundamentais
necessárias a alunos que pretendem o título de
bacharel em Filosofia.
O curso envolve, portanto, a construção de uma
visão histórica das tentativas desenvolvidas pela
humanidade de oferecer soluções filosóficas para
certos problemas. O contato do aluno com os autores
clássicos será conduzido não como um fim intrínseco,
mas como maneira de aflorar temas e problemas que
atravessam a história da filosofia e diante dos quais a
investigação atual inevitavelmente toma posição.

O curso de Bacharelado em Filosofia da UFABC visa possibilitar
ao aluno uma formação filosófica rigorosa, sistemática, ampla
e crítica, por meio de um projeto pedagógico organizado,
fundamentalmente, em torno de disciplinas histórico-filosóficas
e disciplinas temáticas que procuram apresentar o estado da
arte nas frentes de investigação filosóficas contemporâneas.
O resultado é uma imagem de Filosofia como um campo do
saber em constante renovação, que se apropria do estoque de
problemas conceituais oferecidos pela tradição filosófica com
vistas à compreensão e problematização das questões postas
para a contemporaneidade.
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