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EMENTA (parte permanente) 

 Curso introdutório de tema ou temas gerais da Filosofia, insistindo 

preferencialmente em percursos histórico-conceituais que abordem mais de um autor 

e que problematizem algum aspecto da filosofia antiga ou moderna. 

 

PROGRAMA (parte variável) 

1. Introdução - O que é filosofia?  
a. Conceitos fundamentais 
b. Crenças fundamentais 
c. Problemas filosóficos 

2. Introdução - Filosofia e cinema 
a. Filosofia do cinema 
b. Filosofia por meio do cinema 

3. Filmes e discussões 
a. Laranja mecânica (Clockwork Orange, 1971) 

http://www.imdb.com/title/tt0066921/ 
b. Matrix (Matrix, 1999) 

http://www.imdb.com/title/tt0133093/ 
c. Blade Runner (Blade Runner, 1982) 

http://www.imdb.com/title/tt0083658/ 
d. Her (Her, 2013) 

http://www.imdb.com/title/tt1798709/ 
c. Amnésia (Memento, 2000) 

http://www.imdb.com/title/tt0209144/ 
d. A origem (Inseption, 2010) 

http://www.imdb.com/title/tt1375666/ 
f. Brilho eterno de uma mente sem lembranças (Eternal sunshine of the 
spotless mind, 2004) 

http://www.imdb.com/title/tt0338013/ 
h. Minority report (Minority report, 2002) 

http://www.imdb.com/title/tt0181689/ 
 
Calendário 
 
Primeiro dia de aula  08/08/16 
Primeira avaliação  10/10/16 
Entrega do trabalho  05/12/16 
Exame    19/12/16 

 

 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

    Serão exibidos filmes e lidos textos críticos sobre cada filme que servirão de 

ocasião para discussão posterior sobre os problemas filosóficos que cada filme 

apresenta.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação consistirá de dois trabalhos sobre um filme escolhido por cada 

aluno. O primeiro trabalho será um texto crítico de duas páginas esboçando uma 

discussão sobre algum problema filosófico apresentado em algum filme. O segundo 

trabalho será a versão final do primeiro trabalho. Ambos os trabalhos devem ser 

enviados por email ao professor. 
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RECURSOS DA INTERNET 
 
Blog:   http://problemasfilosoficos.blogspot.com  (cf. “Material Didático”) 
Site:   https://sites.google.com/site/alexandrenoronhamachado/  (cf. “Ensino”) 

 

http://problemasfilosoficos.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/alexandrenoronhamachado/

