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1. Ementa

Conceito de filosofia. Estudo das falácias. Conceito de estética. História da estética. Estética e
filosofia da arte. Ética, valores humanos e relações étnico-raciais.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Discutir, com base na formação filosófica que a Pontifícia Universidade Católica de Goiás se
propõe a oferecer aos seus alunos, o modo pelo qual a nossa sociedade vem construindo a noção
de sujeito pensante, sujeito da participação política, sujeito ético incorporada na figura do cidadão.
Conhecer e debater os aspectos da linguagem e da estética utilizadas para a criação desse sujeito
contemporâneo. 

2.2. Objetivos Específicos

Conhecer o conceito de filosofia, estética, ética e valores humanos.

Dialogar sobre os conceitos que envolvem a filosofia e a Estética.

Estudar a compreensão do fenômeno da comunicação: as Falácias e suas implicações lógicas.

Identificar as perspectivas teóricas para uma nova compreensão da ética e cidadania ligada ao
exercício da profissão

Entender, debater e analisar os desafios contemporâneos: o lugar do homem na sociedade e
como o pensamento crítico-reflexivo ajuda os profissionais da comunicação; 

3. Conteúdo Programático

Unidade I - Fundamentos de filosofia:
·         A Filosofia e suas origens, métodos, objeto, divisão (passagem do mito para a razão);

·         A Força do mito e suas diversas leituras.

O mito e a linguagem.

·         O conceito de filosofia.



·         A origem de filosofia.

·         Sócrates e os sofistas;

·         A filosofia da comunicação;

·         A Filosofia Hoje

·         As origens antigas: a comunicação e as civilizações;

·         A Retórica e Aristóteles;

Unidade II – Ética e os Valores:
·         O Objeto da ética;

·         A fundamentação, a essência, o fenômeno, a definição da ética e da moral;

·         A filosofia e a ética;

·         A moral e outras formas de comportamento humano;

·         Senso moral e consciência moral

·         Ética ou filosofia Moral.

·         Ética, estética e sociedade.

·         Os valores.

·         Valores humanos e relações étnicos raciais.

Unidade III – Estética, Linguagem e Comunicação:
·         Conceito de estética.

·         Estética e Filosofia da Arte.

·         A ordem do discurso

·         Noções básicas de lógica.

·         Falácias.

·         O conceito de belo e comunicação;

·         O vazio da cultura;

·         A sociedade do espetáculo

·         História da estética.

·         Filosofia da linguagem

·         Ideologia, Filosofia e a Comunicação;

4. Metodologia

Trabalhar conceitos, valores, contribuições, exemplos a partir de leituras e discussões em
pequenos e grandes grupos;

-             Pedir aos alunos a resolução de situações problemas, trabalhos de elaboração mental;
resolução de exercícios, aplicações de conhecimentos e habilidades em situações distintas das
trabalhadas em sala;

-       Conversar com os alunos acerca dos estudos dirigidos realizados em sala e/ou em casa;

-       Discutir sobre os temas tratados em filmes;

-       Resolver questões subjetivas e objetivas sobre os conteúdos ministrados;

-       Apresentar seminários temáticos;

5. Avaliação



N-1
Será avaliada constantemente a compreensão da discussão sobre os pontos estudados e a
capacidade de análise dos textos propostos, através de trabalhos escritos, individuais e de grupo,
e caráter dissertativo. Outras modalidades poderão ser discutidas. Teremos uma Prova que será
03/10/2017  ministrada na nota de N-1, as AEDs e AI.

1º grupo de notas
– Composta de atividades desenvolvidas em sala (valendo 8,0 pontos), e mais a 1ª AED valendo
2,0 pontos. Terá valor de 10,0 pontos.

2º grupo de notas
– Composta de uma avaliação por escrito de todo conteúdo ministrado. A data da prova:
03/10/2017  – terça terá o valor de: 10,0 pontos

 

N-1 = 1º grupo de notas + 2º grupo de notas / 2
 

N-2
Irá compor de atividades desenvolvidas em sala e tais como: as discussões socializadas e
apresentações de algumas temáticas sobre a III Unidade.

Será avaliada a metodologia de pesquisa e trabalho em equipe; as técnicas e dinâmicas
expositivas e a organização da argumentação; a participação competente aos debates e
capacidade dialógica. Mais a 2ª AED e mais AI, que será aplicada dia 09 de novembro.

1º grupo de notas
– Composta de atividades desenvolvidas em sala. Terá valor de 4,0 pontos, mais a 2ª AED
valendo 2,0 pontos e 2,0 pontos de participação nos seminários. Perfazendo um total de 8,0
pontos.

2º grupo de notas
– Seminários. Terá valor de 10,0 pontos. Os temas serão sorteados em sala.

Os itens a serem avaliados durante as apresentações serão:

1.    Pontualidade – compromisso com a proposta dos seminários;

2.    Criatividade – contribuições pessoais relativas a temática apresentada;

3.      Responder as perguntas – capacidade de entendimento e compreensão da temática
apresentada, além de relacionar teoria e prática na hora de debater o assunto exposto.

4.       Domínio do assunto – desempenho de habilidades e competências envolvendo a temática
apresentada, o rigor cientifico durante a exposição do conteúdo e o desenvolvimento da expressão
verbal oral.

5.    Entrosamento com os colegas do grupo – envolvimento e interesse com as metas da temática
apresentada.

 

N-2 = 1º grupo de notas + 2º grupo de notas/ 2     + 1,0 PONTO DA AI
 

MF = N-1 X 0,4 + N-2 X 0,6

6. Bibliografia Básica

BLACKBURN, S. Pense: uma introdução à filosofia. Lisboa: Gradiva, 2001. NUNES, B. Introdução



à filosofia da arte. São Paulo: Loyola, 2016. WALTON, D. Lógica informal. São Paulo: Martins
Fontes, 2012.

7. Bibliografia Complementar

DUARTE, R. A arte. São Paulo: Martins Fontes, 2012. LACOUSTE, J. A filosofia da arte. Rio de
Janeiro: Zahar, 1986. REICHER, M. E. Introdução à estética filosófica. São Paulo: Loyola, 2009.
SCHELLING, F.W.J. Filosofia da arte. São Paulo: Edusp, 2001. SCHILLER, F. A educação
estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 1995.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

1ª AED: será proposto um filme pela professora no mês de setembro abordando questões
referentes às discussões sobre Filosofia e Mito. Com base nesse filme o aluno irá responder as
perguntas propostas no trabalho.

Essa atividade terá os seguintes valores:

Frequência – 04 aulas;

Nota – 2,0 pontos. (A entrega será dia 29 de setembro, sexta. Depois deste dia aceitarei os
trabalhos atrasados mediante justificativa que irei analisar). Lembrando que todo e qualquer
trabalho entregue fora do prazo terão a metade da nota!!
 

2ª AED: O aluno deverá desenvolver um trabalho descrito pela professora no mês de novembro
sobre os dilemas da contemporaneidade - Questões éticas, estéticas e filosóficas.

Essa atividade terá os seguintes valores:

Frequência – 04 aulas;

Nota – 2,0 pontos. (A entrega será dia 28 de novembro). Lembrando que todo e qualquer
trabalho entregue fora do prazo terão a metade da nota!!

9. Cronograma

Data Conteúdo Recursos

Agosto    

8 Apresentação do plano de ensino e introdução ao
conceito de Filosofia

Aula expositiva dialogada

11 O conceito de filosofia. Aula expositiva dialogada

15
Exposição dialogada sobre os mitos gregos e a sua
função educativa

Aula expositiva dialogada

18
O nascimento da filosofia relacionado ao surgimento
das  Gregas.pólis

 Aula expositiva dialogada.

22 Origem da filosofia.
 Exercício sobre o conceito
de filosofia.

25 Apresentação do documentário sobre o mito Aula expositiva dialogada

29 Características do pensamento filosófico Aula expositiva dialogada

Setembro    

1 Sócrates e os sofistas;
Leitura de texto no sistema
on line.



5 A filosofia da comunicação; Aula expositiva dialogada
A Filosofia Hoje

12  As origens antigas: a comunicação e as civilizações; Trabalho em grupo

15   A Retórica e Aristóteles;
Apresentação de texto e
debate

19
Panorama histórico da estética: O pensamento clássico,
medieval. Aula expositiva dialogada

22 O Objeto da ética; Aula expositiva dialogada

26
 A fundamentação, a essência, o fenômeno, a definição
da ética e da moral;

Aula expositiva dialogada

29 A filosofia e a ética; Avaliação individual

AED
 AED: Elaborar um trabalho em grupo sobre Filosofia,
mito relacionado à comunicação hoje.

  Trabalho extra classe em
grupo.

Outubro    

3 Avaliação Aula expositiva dialogada

6 A moral e outras formas de comportamento humano; Exercício em sala de aula

10 Senso moral e consciência moral Aula expositiva dialogada

17 Ética ou filosofia Moral. Exercício em sala de aula

20 Atividades reflexivas sobre os tipos de morais Aula expositiva dialogada

 27  Ética, estética e sociedade.
Aula expositiva dialogada

31 Os valores

Novembro    

7 Valores humanos e relações étnicos raciais Aula expositiva dialogada

 10   Conceito de estética.
Leitura do texto e debate
em sala de aula

 14 Estética e Filosofia da Arte. Aula expositiva dialogada

 17 A ordem do discurso
Leitura do texto e debate
em sala de aula

21 Noções básicas de lógica. Exercícios em grupo

24 Falácias.  Aula expositiva dialogada

       
28             

Falácias. Exercícios em grupo

AED
Trabalho descrito pela professora no mês de novembro
sobre os dilemas da contemporaneidade - Questões
éticas, estéticas e filosóficas.

Aula expositiva dialogada

Dezembro    

1 O conceito de belo e comunicação; Trabalhos em grupo

5  O vazio da cultura; Trabalhos em grupo

8  A sociedade do espetáculo Trabalhos em grupo

 12  História da estética. Trabalhos em grupo

15 Filosofia da linguagem Trabalhos em grupo

19 Ideologia, Filosofia e a Comunicação Trabalhos em grupo



22
Encerramento do semestre. Devolução da avaliação
ministrada e correção seguida de comentários sobre as
observações efetuadas. Entrega das avaliações e
avaliação do semestre

Entrega das avaliações

10. Material de Apoio

Palestras:

Sobre ética do prof. Mario Sérgio Cortella https://www.youtube.com/watch?v=ozxoOOaE__U

Cortella e Jó Soares: https://www.youtube.com/watch?v=XNpfJwuh0Es e Barros Filhos
https://www.youtube.com/watch?v=eE9J4oHop0E

Ana Carolina declamando Eliza Lucinda: https://www.youtube.com/watch?v=cE1VuxpOsh

 

Filme:

Odisseia;

Fúria de Titãs;

Percy Jackson;

Matrix;

Os croods;

Alice no pais das maravilhas;

Alice através do espelho;

A vida de David Gale;

Obrigado por fumar;
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