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TÍTULO RESUMO/LINKS 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE 
A ética e a 
modernidade 1 

O professor define ética a partir do pensamento moderno e faz inserções sobre a responsabilidade de cada 
um para o nosso contexto. 
Ética moderna é um nome genérico para um conjunto de teses e problemas investigados por filósofos 
modernos. 
https://www.youtube.com/watch?v=q0ZSDzSvNc4&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs 
 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE 
A ética e a 

modernidade 2 

O professor define ética a partir do pensamento moderno e faz inserções sobre a responsabilidade de cada 
um para o nosso contexto. 
Ética moderna é um nome genérico para um conjunto de teses e problemas investigados por filósofos 
modernos. 
https://www.youtube.com/watch?v=q0ZSDzSvNc4&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs 

FILOSOFIA 1ª SÉRIE 
Atitude 
filosófica: 
pressupostos 

A aula versa sobre o conhecimento dos conceitos que contemplam o termo filosofia. Os quais tem sua 
importância para entender o que vem a ser atitude filosófica. 
Ao longo da aula o professor destaca alguns exemplos de como os pensadores filosofaram ao deparar com a 
necessidade de compreender o mundo em seu entorno. 
https://www.youtube.com/watch?v=_HrRX5VfFho&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=3 
 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE 
Lógica, retórica e 
argumentação 

Trata-se de aula sobre a organização do raciocínio discursivo. Isso ocorre a partir do estudo das ideias 
desenvolvidas por dois filósofos: Aristóteles e  Stephen  Toulmin. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dxv27GxjCGE&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=4 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE Regimes políticos 
Trata-se de aula sobre regimes políticos. É uma exposição temática envolvendo o regime democrático e o 
autoritário/fascismo. Destaca suas diferenças e também semelhanças. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y766uD5IO5o&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ZSDzSvNc4&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs
https://www.youtube.com/watch?v=q0ZSDzSvNc4&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs
https://www.youtube.com/watch?v=_HrRX5VfFho&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Dxv27GxjCGE&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y766uD5IO5o&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=5
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FILOSOFIA 
1ª e 2ª 

SÉRIES  
O ato de 
conhecer 

Trata-se de aula orientada para demonstrar os pressupostos necessários ao ato de conhecimento pelo viés 

epistemológico da filosofia. A título de exemplificação, cita-se as consequências da não aplicação no 

contexto histórico da malversação dos critérios do ato de conhecer. 

https://www.youtube.com/watch?v=QyoMOZg7lDs&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=6 

 

FILOSOFIA 
2ª e 3ª 

SÉRIES  

Natureza 
humana e 
trabalho 

Trata-se de aula que analisa a percepção filosófica sobre a importância do trabalho em função da natureza 

humana no contexto histórico.  Analisa essa relação envolvendo a concepção de felicidade e prazer com a 

atitude humana frente ao trabalho e ao sistema capitalista em seu movimento de transformação. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-2OPKprx9k&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=7 

 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE Filosofia Política 

Aula contendo o panorama político em análise filosófica no contexto histórico antigo, medieval e moderna. 

Parte inicialmente da ideia aristotélica de que o ser humano é um animal político. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_d-DnTsXQA&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=8 

 

FILOSOFIA 2ª SÉRIE  
Alteridade 

Cultural 

Nesta videoaula o professor expõe de forma crítica a formação do pensamento moderno sobre o fenômeno 

da cultura. Parte da ideia de contrato social com origens no pensamento dos filósofos   contratualistas desse 

tempo. No mesmo enfoque contratualista tece considerações sobre as consequências etnocêntricas com o 

protagonismo europeu e suas consequências atuais. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkDwb0sMxWc&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=9 

 

FILOSOFIA 3ª SÉRIE Ética e Moral 

O professor inicia a videoaula propondo uma questão (a tragédia dos comuns) que irá permear toda a sua 

exposição. Desenvolve a seguir a sua exposição pelo enfoque de três correntes de pensamento em filosofia, 

sendo: a ética enquanto virtude, o utilitarismo e a deontologia. 

https://www.youtube.com/watch?v=boqbLs3J8Jw&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=10 
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FILOSOFIA 2ª SÉRIE O tempo/ morte 

Nessa aula o professor explicita o conceito de tempo. Inicia a aula questionando a ideia de imortalidade. 

Desenvolve o tema remetendo ao conceito da quase necessidade da morte. Segue sua exposição 

comparando a condição humana da existência e da morte e a realidade temporal. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMmD8jTOJOM&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=11 

 

FILOSOFIA 2ª SÉRIE Filosofia da 

linguagem 

Nessa aula o professor analisa o conceito de linguagem a partir do pensamento do filósofo Wittgenstein. 

Segue sua exposição. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdzzG-SANgM&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=12 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMmD8jTOJOM&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=HdzzG-SANgM&list=PL1h5XXlbI6i5y1EFK-TDImdI1I7y6r9Cs&index=12

