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-  Desenlaces



Introdução
} Meu principal objetivo aqui não é 

tanto propor reflexões sobre os 

conceitos que condicionam nossa 

compreensão dos fenômenos 

curriculares, mas expor como, a 

partir de determinadas 

compreensões, estamos 

vivenciando esses fenômenos em 

algumas empreitadas didáticas na 

UFRGS.

Qual concepção de currículo permite identificar 

semelhanças de família entre tais expressões 

[“fenômeno” e/ou “prática curricular”]? 



Currículo: O que é? 

Para que serve?

} Entendo por currículo uma 

espécie de mapa das relações 

entre objetivos e
 meios de 

aprendizagem, traçado com a 

finalidade de orientar os atores de 

processos 
didáticos. 

Quem são os responsáveis por 

tal cartografia?



Quem
 produz 

currículo?

} equipes formadas por atores 

e diretores dos processos de 

ensino e aprendizagem, sem 

esquecer dos variados 

aspectos contextuais sob os 

quais suas ações de 

desenrolam. 

Muitas vezes as disputas em torno desta questão 

são mais políticas e ideológicas do que 

propriamente epistemológicas e didáticas. 



N
avegação em

 que 

tipo de espaço?

} os espaços de navegação das 

atividades didáticas são 

regiões do amplo e variado 

espaço dos conhecimentos 

humanos.



Michael Young propõe a distinção entre conhecimentos de tipo 

curricular (ou escolar) e conhecimentos não-escola
res, 

afirmando que escolas servem para...  



“Para que servem
 

as escolas?”
} capacitar jovens a adquirir o 

conhecimento que, para a 

maioria deles, não pode ser 

adquirido em casa ou em sua 

comunidade, e para adultos, 

em seus locais de trabalho. 

(Young, 2007, pp. 1294)

    Conhecimento poderoso

“fenômenos” e “práticas curriculares” referirão aos 

processos de produção, aplicação e aprimoramento de 

currículos como mapas de relações entre objetivos 

e meios de aprendizagem de conhecimento poderoso. 



Filosofia, 

Licenciatura e 

Currículo 

Como descrevemos nosso contexto?



Seja por força…


- da inclusão da filosofia como disciplina obrigatória nos currículos 

do EM e no ENEM;

- da correlacionada demanda pela produção de materiais didáticos 

originais e adequados a esta nova realidade;

- das práticas docentes que nossos estudantes de licenciatura 

começam a realizar cada vez mais cedo (por intermédio de PIBIDs 

ou ações de ensino e extensão em educação popular, cada dia mais 

comuns); 

- por influência de outras ações governamentais em torno do 

fortalecimento de estratégias de formação de professores 

(programas como o FORPROF os PROFs); 

- por meio da criação de cursos na modalidade à distância;  

- da força normativa da Resolução do CNE (nº 2, de julho de 

2015) que determina a inclusão de “400 (quatrocentas) horas de 

prática como componente curricular, distribuídas ao longo do 

processo formativo”.

Encontramo-nos em um momento chave para a 

reconstrução da identidade curriculares dos cursos de 

licenciatura. 



Perguntas naturais, 

dada a conjuntura:
-  O que sabemos (ou precisamos saber) sobre como 

ensinar pessoas a ensinar filosofia para crianças, 

adolescentes ou mesmo adultos (quer dizer: sobre 

estratégias e metodologias de ensino, produção de 

materiais didáticos)? E sobre teorias e elaboração de 

currículo? 

-  As faculdades de educação estão dispostas e/ou 

preparadas para nos amparar na busca por suporte 

quanto a isso?*

-   Nossas estratégias curriculares contemplarão contatos 

interdisciplinares, não somente com as importantes 

áreas como psicologia e teatro, mas com os demais 

saberes de área (no nosso caso: Ciências Sociais, 

História e Geografia)? 

Proponho responder a algumas dessas perguntas a partir 

de dois relatos de experiência – mas para realiza-los 

preciso explicitar algumas distinções importantes.
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Quais seriam as consequências de levar 

as últimas distinções a sério nos processos 

de reconstrução dos currículos das 

licenciaturas em filosofia?
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https://pibidintervale.wordpress.com 
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As possíveis conexões entre temas, 
conceitos e problemas de diferentes 
disciplinas escolares/componentes 
curriculares. 

As possíveis conexões entre objetos 
e métodos de diferentes disciplinas 

em seu ambiente de investigação 
extra-escolar, pesquisas de ponta 

etc.. 
Contexto 
pedagógico

Práticas de cruzamento e 
convergência

Paralelismo e perspectivismo 

Contexto 
epistemológico

Práticas de importação, cruzamento, 
convergência e descentração

Paralelismo, perspectivismo e unificação
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:

}  Como o significante atração é 

introduzido e abordado em cada 

componente curricular?
}  Quais conteúdos e habilidades de cada 

componente se relacionam mais 

diretamente com este significante?

}  Como tais conteúdos podem ser 

articulados de maneira perspectivista 

(tanto entre componentes da mesma 

área como entre componentes de áreas 

distintas)?}  Quais semelhanças e diferenças 

conceituais mais significativas podemos 

mapear entre as diferentes perspectivas 

disciplinares de uso deste significante?

}  Como relacionar esta abordgem 

perspectivista com o mundo vivido dos 

adolescentes?



Física
-  Apesar de a Física estudar quatro 

“forças fundamentais” na natureza, 

focaremos em apenas duas: a 

gravitacional (sempre atrativa) e 

eletrostática  (que pode ser atrativa 

ou repulsiva);

-  Faremos um experimento com 

balão para ilustrar fenômenos de 

atracão e repulsão eletrostática.

Pode-se ainda trazer tópicos da história da Física:  parece que era 

comum na época de Newton utilizar os termos 

“simpatia” e “antipatia” para se referir às forças da natureza, 

que pode permite vínculos com 

o universo humano.



M
atem

ática
-  Além da mais evidente conexão com a abordagem 

da Física (perguntando-se, por exemplo, “Que 

tipo de conhecimento matemático está em jogo 

nos cálculos destas forças naturais?” ou “O que 

precisamos saber de matemática para entender as 

relações em questão na explicação destas forças?”

-  Pode-se preparar conexões com a Biologia e com 

as Ciências Sociais, através da exploração didática 

de pesquisas acerca dos padrões de atratividade 

de rostos e corpos entre primatas e humanos:

-  Como se calculam estes padrões?

-  Quais os limites ou diferenças explicativas deste 

tipo de pesquisa quando comparadas com 

pesquisas do campo das Ciências Sociais? 

Note-se que as primeiras e a última pergunta já possuem 

certo ar filosófico, na medida em que pressupõem 

movimentos comparativos que  envolve reflexão de ordem 

epistemológica 



Biologia
-  Em conexão com as pesquisas apresentadas pelo 

viés da Matemática, pode-se abordar os modos de 

atração sexual entre indivíduos de distintas 

espécies animas – especialmente através de 

fenômenos hormonais abrindo-se o espqço para 

falar de maneira “poderosa” sobre sexualidade…

-  Mas há também os fenômenos de “corte” (espécies 

em que fêmeas ou machos realizam “danças” e/

ou “performances” para atrair parceiros);

-  Pode-se perguntar pelas  especificaidades das 

reações biológicas do corpo humano em “estado 

de paixão”; sobre os mecanismos humanos de 

reprodução, doenças sexualmente transmissíveis, 

gestação gênero e sexualidade etc..

Esta abordagem, por sua vez, induzirá quase que 

naturalmente ao tema da “química” da atração  

ou mesmo do amor… 



Quím
ica

-  A “química do amor”: 

• O que ocorre com nosso corpo (do ponto de vista 

químico-biológico) quando nos atraímos fortemente 

por alguém?

• Pode-se estabelecer uma diferença entre os 

fenômenos da paixão e do amor em termos das 

respostas à questão  anterior?

- Há ainda a possibilidade de lidar com os 

fenômenos de atração e repulsão no nível atômico e 

molecular – retornando, por sua vez, a questão 

mais epistemológica acerca dos conhecimentos 

matemáticos necessários para representa-los e 

compreende-los.

Mas é certo que se o objetivo final da abordagem 

interdisciplinar do significante transversal “atração” for  

trabalhar com questões de sexualidade,  talvez o último 

 ponto deve-se ser repensado.. 



Ciências�

 Sociais
-  Como diferentes sociedades lidam com os 

“mecanismos” de atração e repulsa: entre seres 

humanos, entre humanos e animais não-

humanos, entre humanos e seus espaços vitais?

-  Questões de gênero e estereótipos: é tudo 

construção social?

-  Como se relacionam aspectos biológicos e sociais 

dos vínculos humanos? Como se explicam os 

fenômenos de massa? 

-  De quais instrumentos conceituais estas ciências 

dispõem para lidar com laços sociais de amizade e 

inimizade, por exemplo?

Outras humanas: História, Geografia e  

Filosofia 



Linguagens
-  Gramática: “atracão” entre 

palavras – trabalho com 

dicionário analítico para 

formar “campos” ou “redes” 

semânticos” 

-  Literatura: … 

-  Artes: … 

-  Ed. Física: … 



Filosofia
Questões 

“internas” 

-  O que é “estar atraído” 

por alguém ou alguma 
coisa?

-  Quais e quantos são os 

tipos de atração? 

- É diferente ser atraído por 

pessoas, coisas, lugares e 

ações (comportamentos)?

-  Podemos escolher por 

quem ou o que nos 

atrair?

-  Quais temas, conceitos 

instrumentos e textos da 

tradição podem ser 

usados para este 

trablaho? 

Questões “para 

o currículo” 

-  “Atração” é um 

conceito 

transversal? 

-  Quais trânsitos são 

mais fáceis e difícies 

para trabalhar o 

significante de 

modo 

interdisciplinar? 

-  Quais vínculos tem 

mais chance de 

sucesso? 

-  O que é “ter 

sucesso” nessas 

empreitadas?  



A
tração em

 

projeção ortogonal

http://www.stefanelli.eng.br/webpage/p_projo2.html  

 



Como ações interdisciplinares 

desse tipo*, realizadas a nível médio, 

poderiam ser projetadas no plano 

do ensino superior?

Em outras palavras: de que forma a preparação 

dos professores de filosofia 
poderia se beneficiar, em termos de reconstrução 

curricular, desse gênero de ação?



} Preservar a a metáfora da 

projeção ortogonal como sendo 

de alguma valia para o 

estabelecimento de critérios 

(parciais) a partir dos quais 

realizaremos o “preenchimento” 

dos novos espaços mapeados em 

nossos currículos, bem como de 

sua articulação. 

Parece que alguma sorte de ampliação ou pulverização dos 

PIBID dentro das licenciaturas é um caminho seguro, pelo 

qual seriam garantidos a preparação e o treino necessário  

aos futuros professores..  



- Segunda Projeção: 

Interdisciplinaridade na R
eform

a dos 

Currículos das Licenciaturas
-  Recente pesquisa sobre treinamento de 

professores de filosofia (CONCEPCIÓN 

et. al.  2016) revela com dados estatísticos 

o que muitos sabem há muito (Cf., p. ex., 

BLACK, 1943):

-  Não preparamos adequadamente nossos 

licenciandos para a vida docente (o que 

sabemos sobre planejamento, currículo, 

avaliação, seus diferentes métodos e mais 

recentes resultados de pesquisa?) 

-  E os estudantes gostariam muito de 

receber mais e melhor treinamento, 

ensaiar mais;

Não (ou pouco) nos amparam os departamentos de Psicologia e 

Educação e temos que alterar nossos currículos: 

O que e como fazer?;
 



R
ascunhos de um

a 

reform
a curricular 

Mostrarei as três propostas de reformulação de nosso 

currículo, inicialmente elaboradas (em discussão com os 

colegas de Departamento de do IFCH) 
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: Conteúdo 
específico 

(1800h) 

Práticas 
(420h) 

Estágios e  
CC  

(630h) 

Obrig.:1260h ARF:180h Estágios: 420h 

Alt.:360h SEF: 60h  CC: 210h 

Elet.:180h  IE: 90h 

EDU: 90h 

Obrig.: 14 disciplinas de 90h 
Alt.: 4 disciplinas de 60h 
Elet.: 3 disciplinas de 60 
ARF: Análise e Redação em Filosofia /EM (2 x 90x); 
SEF: Seminário de Ensino em Filosofia 
IE: Introdução ao estágio em Filosofia 
EDU: Libras, Necessidades Especiais e Políticas Públicas. 
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 1
:

Conteúdo 
específico 
(1800h) 

Práticas 
(420h) 

Estágios e  
CC  

(630h) 

Obrig.: 1350h  
(15 x 90)* 

Novas 
disciplinas: 

Estágios: 
420h 

Alt.: 270h  
(3x90h) 

Observatório 
60h 

CC: 
200h 

Ele.: 180h 
(3x60) 

Atividades Práticas 
Supervisionadas 

180h 

Edu: 440h 
(?) 

Laboratórios/ 
Ateliês de Ensino 

180h 
3.240h 
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 2
: 

Conteúdo 
específico 

(1800h) 

Práticas 
(420h) 

Estágios e  
CC  

(630h) 

Obrig.: 1260h  
(14 x 90)* 

Novas 
disciplinas: 

Estágios: 
420h 

Alt.: 270h  
(3x90h) 

2 Observatórios 
150h 

CC: 
200h 

Ele.: 180h 
(3x60) 

Análise e Redação  
Em Filosofia 

180h 

Edu: 440h 
(?) 

Introdução ao 
Estágio 
180h 

3.260h 
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 3
: 

Conteúdo 
específico 

(1800h) 

Práticas 
(420h) 

Estágios e  
CC  

(630h) 

Obrig.: 1350h  
(14 x 90)* 

Novas 
disciplinas: 

Estágios: 
420h 

Alt.: 270h  
(3x90h) 

2 Observatórios 
150h 

CC: 
200h 

Ele.: 180h 
(3x60) 

Análise e Redação  
Em Filosofia 

90h 

Edu: 440h 
(?) 

Laboratórios/ 
Ateliês de Ensino 

180h 
3.280h 



D
esenlaces 

-  Dentre as 400h a serem inseridas 

nos currículos das licenciaturas 

podem constar disciplinas nas quais 

os alunos e, após observação do 

ambiente escolar e sob a supervisão 

de professores universitários e 

escolares, proponham atividades 

interdisciplinares – ao menos 

convergindo conceitos, temas e 

problemas das demais disciplinas 

humanas.  

-  As de Observação podem ser EAD (?)

Precisamos estar dispostos a imaginar e realizar 

experimentos didáticos que nos auxiliem a aprimorar 

nossos currículos.



D
esenlaces 

“Experimento didático”, entretanto, 

pode conter alguma ambiguidade:

-  “Experimento” no sentido 

exploratório (para descobrir algo, 

confirmar ou refutar uma hipótese ou 

teoria; para criar um personagem, 

uma coreografia, ou qualquer obra 

artística);

-  “Experimento” no sentido “didático” 

– como quando um professor de 

Química realiza um experimento 

com seus alunos já sabendo o resultado;

Vamos “experimentar”?
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