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OBJETIVO
O curso tem como objetivo estudar o que se convencionou chamar de “Era da pós-verdade” a
partir da perspectiva Ética. Fatos, versões e distorções são questões de escolhas e gostos?
Estamos vivendo num tempo de reality-shows no ciberespaço que se confundem com a vida
real. Para além de imagens, sons, textos e perfis frequentemente editados persiste a pergunta
ética: o que é verdade? Nosso objetivo é conversar sobre esse fenômeno que impacta
diretamente sobre as nossas vidas nos distintos aspectos: profissional, acadêmico, familiar,
econômico, políticos e religiosos. Os laços de sociabilidade estão fortemente tensionados nessa
“Era da pós-verdade”, mesmo para aquelas pessoas que não frequentam as redes sociais. Daí
tentar entender esse tema atualíssimo da ética é uma necessidade urgente.

PARA QUEM SE DESTINA?
Profissionais que no mundo corporativo lidam com o desafio de construir ambientes de trabalho
harmoniosos a partir dos laços de confiança. Profissionais comprometidos com a comunicação
interna e externa do seu segmento de trabalho e produção acadêmica.
O curso está sintonia com as demandas do mercado e da sociedade, o que de certa forma revela
que se destina a um amplo público. O conhecimento adquirido poderá ser aplicado de forma
específica em diversas situações concretas.

BREVE APRESENTAÇÃO
Valdemar Figueredo Filho
Professor, Escritor e Diretor/Editor do Instituto Mosaico.
Leciona no curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IBMR, da Rede
Internacional de Universidades Laureate. Foi professor adjunto da Universidade Federal
Fluminense - UFF e Coordenador do curso de Ciências Sociais em 2011. Possui doutorado em
Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ (2008),
mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2002) e
graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2000).
Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ (2018).

PROGRAMA DO CURSO
AULA

DESCRIÇÃO
1. Pós-modernidade

AULA 1

1.1 Modernidade segundo Marshall Berman
1.2 Pós-modernidade segundo David Harvey
1.3 Modernidade líquida segundo Zygmunt Bauman
1.4 A mídia e a modernidade segundo John B. Thompson
2. Pós-moralismo
2.1 No começo da moral era Deus

AULA 2

2.2 O individualismo liberal possessivo
2.3 A família ao gosto do freguês
2.4 O desgaste da cidadania
2.5 A renovação ética
3. Pós-verdade

AULA 3

3.1 Fake News
3.2 O caso Trump
3.3 O colapso da confiança
3.4 Ascenção da indústria da desinformação
3.5 “A internet deu voz aos idiotas.” (Umberto Eco)
4. Respostas éticas

AULA 4

4.1 Tecnologia e verdade
4.2 Ciência e verdade
4.3 Política e verdade
4.4 Comunicação e o frágil fio da confiança
4.5 “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” (Jesus Cristo)

