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Discutir o modo como a Filosofia pode dialogar com as manifestações da cultura contemporânea, 

principalmente com os objetos estéticos e artísticos produzidos pela literatura, cinema, televisão e outros e os 

objetos técnicos. 

Refletir e experimentar o uso de obras cinematográficas no exercício da docência, como material didático 

ilustrativo dos temas filosóficos e/ou como linguagem própria de apresentação da argumentação filosófica. 

 

Reflexão sobre aspectos da arte (literatura, cinema, música, etc.), cultura ou tecnologia em sua articulação 

com temas e problemas filosóficos e sua utilização na docência de filosofia no ensino médio. 

 

 

Unidade I – OS OBJETOS ESTÉTICOS E ARTÍSTICOS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Problemas filosóficos da mídia: o problema da verdade e da ficção 
Problemas filosóficos da arte: a ideologia e o engajamento 
Problemas filosóficos do cinema: a construção de mundos e a imersão 
 

Unidade II – OS OBJETOS TÉCNICOS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

-Problemas filosóficos da tecnologia: a dependência dos artefatos, a produção da subjetividade, a natureza 

política dos artefatos, determinismo e neutralidade, o problema da ecologia. 
- A Filosofia da Tecnologia no Brasil 
 

Unidade III – O CINEMA NA SALA DE AULA 
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Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 
De Filosofia 

 

_____/ ______ / ________ 

_________________________________ 

 

Carimbo e assinatura do Diretor do 

Instituto de Filosofia 
 

- A Imagem e o pensamento. 
- Temas filosóficos no cinema. 
- Os filmes como ilustração dos temas filosóficos. 
 

Unidade IV – LITERATURA E FILOSOFIA 
 

- A filosofia na literatura: obras literárias e temas filosóficos 
- A literatura na filosofia: filosofia como gênero literário. 
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