SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você gosta de...
leitura, concentração, adora refletir questões éticas,
políticas e tem habilidade para comunicar-se com as pessoas...
... É bom pensar em...

Filosofia
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O QUE É
“Sei que nada sei”. Essa célebre frase proferida por Sócrates traduz a
essência da Filosofia: o questionamento. Ele foi o criador das bases filosóficas
no ocidente, junto a seu discípulo Platão.
A Filosofia é a ciência que propõe uma reflexão crítica sobre as formas de
pensar a vida e o mundo, constituindo a mais abrangente área do conhecimento
humano.
Seu campo de investigação vai das Artes à Política, passando pelo
conhecimento científico e os valores humanos.

O PERFIL DO PROFISSIONAL
O filósofo tem grande senso de observação, capacidade de análise, senso
crítico e facilidade de argumentação. Dedica-se a investigar e questionar com
profundidade e rigor metodológico a essência e a natureza do Universo, do homem
e de fatos. Estuda as grandes correntes do pensamento e a obra dos filósofos. Faz
reflexões sobre questões éticas, políticas, metafísicas e epistemológicas, além de
buscar compreensão teórica de conceitos.

COMO ESTÁ O MERCADO
O magistério ainda é o grande empregador dos profissionais. A maior parte
dos formados atua como professor em faculdades e escolas de ensino médio e
fundamental. Além de ensinar nos cursos de Filosofia, o profissional pode dar aulas
em cursos de Ciências Humanas que tenham a disciplina de filosofia em sua grade
curricular.
Há vagas, em menor número, em alguns órgãos públicos, ONG’s e
complexos hospitalares. É possível, ainda, econtrar filósofos atuando em editoras,
como consultores de linhas editoriais.

O CURSO
Longas leituras, análises críticas fazem parte do cotidiano do estudante de
Filosofia, além de participar de seminários e palestras. É preciso mergulhar de
cabeça em obras de mestres como Platão, Kant e Hegel. No primeiro ano estuda-se
Introdução à Filosofia e Filosofia Geral. No decorrer do curso vêm as disciplinas
temáticas, como História da Filosofia, Lógica, Teoria do Conhecimento, Filosofia da
Ciência e da Linguagem, Estética, Filosofia da Arte, Ética e Filosofia Política.
Duração média do curso: Quatro anos.

CAMPO DE ATUAÇÃO
.
Área do ensino −
Pode lecionar em escolas de ensino médio, com licenciatura.
Para o ensino superior, é preciso ter pós-graduação.
Empresas −
O bacharel pode trabalhar na criação de códigos de ética
.
institucional.
Pesquisa −
Pode desenvolver estudos acadêmicos sobre temas ligados à lógica,
.
ética, filosofia da arte, entre outros.
Crítica −
Faz a apreciação de obras artísticas e literárias e análises sobre a
.
sociedade para revistas, jornais e outros meios.

ONDE ESTUDAR
CE −
Fortaleza: Itep, Uece, UFC.
Sobral: UVA.
BA – Salvador: UFBA, FBB.
MA– São Luís: Iesma, UFMA.
RN – Natal: UFRN.
Mossoró: Uern.

