
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
 CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL 
___________________________________________________________________________ 

 

PLANO DE ENSINO 2012-1 

DISCIPLINA: Introdução à Filosofia 

PROFESSOR: Ms. Elbio Gerardo Silveira Ramos 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 60h 

II – EMENTA 

A disciplina propõe o exame da formação da Filosofia e o debate introdutório sobre 
seus campos de investigação. Nesta perspectiva, a disciplina está voltada para as 
reflexões que abarcam os usos, as possibilidades e os limites da razão, do 
conhecimento, da ciência e da ética, especialmente a partir de um percurso histórico 
que possa contribuir para as tematizações referentes à cultura contemporânea. 

III - OBJETIVOS 

GERAL 

Entender a filosofia como uma construção simbólica e, portanto, como parte da 
cultura que determina o agir humano respondendo a necessidades e desejos do 
indivíduo e das comunidades humanas. 

ESPECÍFICOS 

Compreender a função da filosofia e do filosofar na vida cotidiana e sua relação com 
outras disciplinas intelectuais. 

Propiciar um âmbito de reconstrução crítica sobre a tarefa a desempenhar na área da 
cultura. 

Promover o debate filosófico sobre pressupostos e conceitos considerados 
fundamentais na história do pensamento. 

IV – CONTEÚDOS 

Por que e para que Filosofia?        

O problema filosófico na História da Filosofia. 

Conceitos fundamentais sobre Cultura, Filosofia Moral e Filosofia Política. 

V – METODOLOGIA  

TÉCNICAS 

Aulas expositivo-dialogadas combinadas com dinâmicas grupais.  

Projeção de vídeo. 

Estudos dirigidos em sala de aula.  

Delimitação prévia de grupos de trabalho (definidos de acordo com a quantidade de 
alunos da turma) que auxiliarão no andamento das aulas de acordo 

com os temas propostos.  
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Elaboração de sínteses de aula.  

RECURSOS 

Quadro negro, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos 
Powerpoint e vídeo. Textos e outros recursos bibliográficos.  

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1º encontro  

Apresentação da proposta da disciplina e do cronograma de atividades. Conceitos 
básicos de Filosofia. ARANHA, Maria Lúcia de A.;MARTINS, Maria Helena P. 
Introdução, por que filosofia? 

2º encontro 

Filosofia como saber ingênuo e filosofia como senso crítico. ARANHA, Maria Lúcia de 
A.; MARTINS, Maria Helena P. Capítulo 10 “Senso comum e ideologia.” COTRIM, 
Gilberto. Capítulo 1 “Filosofia: do senso comum ao senso crítico.” 

3º encontro  

O filosofar. O problema. A posição dogmática e suas consequências. BORNHEIM, 
Gerd A. Capítulo 1 a 6, “Posição do problema”, “Análise da admiração ingênua”, “O 
comportamento dogmático”, “A ruptura da dogmaticidade e a experiência negativa”, 
“Extensão da experiência negativa”. 

4º encontro 

O filosofar. A conversão filosófica. Filosofia e sistemas filosóficos. BORNHEIM, Gerd 
A. Capítulo 7, “A conversão filosófica”, “Apêndice: filosofia e sistemas.” 

5º encontro  

A Filosofia é necessária? As ideias e o dinamismo do mundo. A atividade do filósofo. 
MENDONÇA, Eduardo Prado de. Cap. 1 “As ideias movem o mundo”, Cap. 2 “Os 
filósofos convivem conosco”, Cap. 6 “O valor da inutilidade” 

6º encontro  

O problema na filosofia. Entre o ideal contemplativo e o ideal operativo. Fazendo o 
caminho. MENDONÇA, Eduardo Prado de. Cap. 3 “As soluções à procura dos 
problemas”, Cap. 4 “O espírito mágico da civilização da máquina”, Cap. 9 “O mito da 
certeza racional”, Cap. 10 “Quando caminhar é o caminho.” 

7º encontro 

Começo histórico da filosofia. O pensamento pré-socrático: os físicos da Jônia e o 
problema cosmológico. GAARDER, Jostein. “Os filósofos da natureza.”  

8º encontro  

A filosofia no período clássico grego. O giro antropológico dos sofistas e Sócrates. 
Platão: realidade e conhecimento. “Alegoria da caverna.” O ideal grego de formação 
cidadã. GAARDER, Jostein. “Sócrates”, “Platão”. DURANT, Will. Capítulo 1 “Sócrates e 
Platão” 
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9º encontro 

Aristóteles: o caminho da ciência. Lógica. GAARDER, Jostein. “Aristóteles”. DURANT, 
Will. Capítulo 2 “Aristóteles e a ciência grega.” 

10º encontro 

A história da filosofia e seus principais períodos. As questões discutidas na filosofia 
contemporânea. Disciplinas filosóficas e seus campos de estudo. CHAUÍ, Marilena. 
Unidade 1, Cap. 4 “Principais períodos da história da filosofia”, Cap. 5 “Aspectos da 
filosofia contemporânea” 

11º encontro 

A filosofia descobre a cultura. O fazer do homem. Análise crítica das manifestações 
culturais. ARANHA, Maria Lúcia de A.; MARTINS, Maria Helena P. Unidade 1, Cap. 1 
“O que é cultura”. CHAUÍ, Marilena. Unidade 8, Cap. 1 “A cultura” 

12º encontro 

Cultura de massa. Meios de comunicação. CHAUÍ, Marilena. Unidade 8, Cap. 4 “A 
cultura de massa e a indústria cultural” ARANHA, Maria Lúcia de A. MARTINS, Maria 
Helena P. Unidade 1, Cap. 5 “A televisão”. PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R. 
S.; PETRAGLIA, Izabel. Parte 2, Cap. 1 “A televisão pode ser educativa?” 

13º encontro 

Ética e moral. Sujeito moral, senso moral e consciência moral. Possibilidades das 
éticas aplicadas. Projeção de vídeo. ARANHA, Maria Lúcia de A. MARTINS, Maria 
Helena P. Cap. 15 “O que é moral”. CHAUÍ, Marilena. Unidade 8, Cap. 5. “A 
existência ética.” 

14º encontro 

Ética e sociedade. Concepções éticas. A procura da felicidade: utilitarismo. A procura 
da justiça: ética do discurso. PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R. S.; 
PETRAGLIA, Izabel. Parte 1, Cap. 2 “Ética e sociedade”. OLIVEIRA, Manfredo A. de. 
Cap. 5 “Por uma ética ilustrada e progressista: uma defesa do utilitarismo.” Cap8 
“Ética do discurso.” 

15º encontro 

Filosofia política. Sociedade e estruturas de poder. A teoria liberal. Socialismo 
marxista. Neoliberalismo. ARANHA, Maria Lúcia de A. MARTINS, Maria Helena P. Cap. 
18 “O que é política”. CHAUÍ, Marilena. Unidade 8, Cap. 11 “A teoria liberal”, Cap. 12 
“As teorias socialistas”, Cap. 13 “O neoliberalismo.” 

16º encontro 

Encontro de fechamento da disciplina. Reflexão e síntese acerca dos conteúdos 
abordados. Debate. 

17º encontro 

Avaliação final. 
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VII– AVALIAÇÃO 

Avaliação Diagnóstica:  

Contato inicial com a turma para verificação das expectativas, dificuldades e 
potencialidades do grupo. 

Avaliação Formativa:  

O processo de avaliação será contínuo, ao longo do desenvolvimento de todas as 
atividades propostas, priorizando o aspecto formativo dos acadêmicos. Será 
considerado o envolvimento nos debates e na exposição de ideias, além da 
apresentação de resumos, sínteses e outras reflexões críticas. 

Avaliação Somativa:  

Uma prova (avaliação escrita), que levará em conta a interpretação dos textos 
estudados, a clareza na exposição das ideias, a correção linguística e a criatividade. 
(Peso 10) 

Resumo dos textos trabalhados. (Peso 10) 

Apresentação de trabalhos. (Peso 10) 

A média final será obtida com base na média das três avaliações (prova, resumos e 
apresentação de trabalhos). 

VIII – REFERÊNCIAS  

BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de A. MARTINS, Maria Helena P.Temas de Filosofia. São Paulo: 
Moderna, 2005.  

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2008. 

MENDONÇA, Eduardo Prado de. O mundo precisa de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 
2001. 

COMPLEMENTAR 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar. O pensamento filosófico em bases 
existenciais. São Paulo: Globo, 1998. 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1986. 

DURANT, Will. A história da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2000. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

OLIVEIRA, Manfredo A. de (Org.) Correntes fundamentais da ética contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 

PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R. S.; PETRAGLIA, Izabel.(Orgs.) Edgar Morin: 
Ética, cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2001. 


