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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras 

Curso: Filosofia - Licenciatura 

Departamento Responsável: Filosofia 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 12 de maio de 2021 

Docente responsável: Claudia Pereira do Carmo Murta 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7566489472975915 

Disciplina: FILOSOFIA CONTEMPORANEA IV Código: FIL-08913 

Pré-requisito: Carga Horária Semestral: 60h 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas    

Ementa:  
 Estudo de uma ou mais questões, escolas ou pensadores da filosofia contemporânea. 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

1. oferecer um comentário sobre o texto freudiano de 1930, “Mal-Estar na Civilização”, obra 
que legou a Sigmund Freud o prêmio Goethe.  
2. assinalar alguns recortes relevantes que podem ser atualizados para questões que 
vivenciamos no momento presente. 
3. apreender a importância fundamental deste escrito para o campo da ética, lembramos 
que o assunto em foco é o antagonismo irremediável entre as exigências da pulsão e as 
restrições impostas pela cultura. 
4. acompanhar a discussão sobre a condição humana que atravessa o texto. 
  

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 

 
UNIDADE I: 
Contextualização histórica do texto freudiano em estudo. 
 
UNIDADE II: 
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Leitura crítica do livro “Mal-Estar na Civilização” de Sigmund Freud. 
 

UNIDADE III: 
Apresentação do debate atual sobre o texto estudado.   
 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  

 
A disciplina será adaptada ao formato EARTE do seguinte modo:  
- 25% do tempo de atividades síncronas, em que professor e alunos(as) devem estar 
simultaneamente online para realização de discussão de textos, debates a respeito de 
temas específicos da disciplina e resposta às dúvidas; 
- 75% do tempo de atividades assíncronas, em que o professor 1) indicará, semanalmente, 
textos a serem lidos e fichados pelos(as) alunos(as); 2) disponibilizará vídeos explicativos 
sobre os temas priorizados na disciplina, a partir dos textos em questão. 
 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

 
Diagnóstica: levantamento de necessidades no início do curso. 
Formativa: fichamento de textos e realização de trabalhos em grupo, no formato escrito e/ou 
seminários; avaliação individual, no formato online.   
 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

FREUD, S.  (1930) “O mal-estar na civilização”. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Completas de Sigmund Freud.  Rio de Janeiro: Imago Editora. v. XXI, 2006. 
 
LACAN, J. O Seminário. Livro 7. A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1959- 
60/1988. 
____ O Seminário. Livro 20. Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1972- 73/1985. 
 

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

DUNKER, C. Mal-estar, sofrimento e sintoma: Uma psicopatologia do Brasil entre muros. 
São Paulo: Boitempo. 2015. 
 
FREUD, S. (1927) “O futuro de uma ilusão”. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Completas de Sigmund Freud.  Rio de Janeiro: Imago Editora. v. XXI, 2006. 
 
MURTA, C. (org.) Dimensões da Humanização: Filosofia, Psicanálise, Medicina. Vitória: 
EDUFES, 2005. 
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NATUREZA HUMANA. Revista Internacional de Filosofia e Psicanálise v. 22 n. 2 (2020): 
Filosofia, Psicanálise e Pandemia: Contemporaneidade, Sofrimento e Morte. Disponível em: 
<http://revistas.dwwe.com.br/index.php/NH/index> 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 

Semana 01: Apresentação do programa e início das atividades 
 
Semanas de 02: Contextualização histórica do texto freudiano em estudo. 
 
Semanas de 03 a 10: Leitura crítica do livro “Mal-Estar na Civilização” de Sigmund Freud. 
 
Semanas de 10 a 13: Apresentação do debate atual sobre o texto estudado. 
 
Semana 14: Apresentação de trabalhos 
 
Semana 15: Prova final 

 

 


