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O presente relatório de atividades visa informar a Comissão de Pesquisa do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas sobre as atividades realizadas e os resultados obtidos pela pesquisa proposta 

originalmente no segundo semestre letivo de 2013, tendo em vista o término do projeto. Ao final, 

como são anexadas as principais produções bibliográficas derivadas do projeto. 

 

2. Atividades realizadas 
 

No primeiro semestre de vigência do projeto (2013/II) a proponente:  

 

a. Participou, como professora coordenadora colaboradora, do projeto PIBID/Filosofia, 

orientando – em conjunto com o colega Leonardo Porto (da Faculdade de Educação) – os 

estudos e atividades de iniciação à docência de dez alunos da licenciatura em Filosofia na 

Escola Técnica Estadual Senador Ernesto Dornelles; 

b. Escreveu o prefácio aos dois volumes de SPINELLI, P. et al. (Orgs). Diálogos com a escola: 

experiências em formação continuada de professores de filosofia na UFRGS. Porto Alegre: Evangraf; 

c. Apresentou o trabalho “A preparação do professor de filosofia” – palestra na mesa redonda 

com os coordenadores PIBID/Filosofia do Rio Grande do Sul – VIII Seminário Filosofia na 

Escola e IV Seminário PIBID, entre 28 e 30 de novembro na Universidade Federal de Santa 

Maria, RS. [sem comprovação documental, apenas o site do evento: 

http://w3.ufsm.br/seminariofiloescola/index.php/menuanais2013 ]; 

d. Publicou o trabalho “Filosofia no ensino médio: distinções preliminares para uma didática 

mínima da lógica”. Controvérsia (UNISINOS), v. 09, p. 89-102, 2013; 

 

No segundo semestre de vigência do projeto (2014/I) a proponente: 

 

e. Assumiu a coordenação do PIBID Interdisciplinar UFRGS Campus do Vale  [ 

http://www.ufrgs.br/pibid/intervale.html ; https://pibidintervale.wordpress.com ]; 

f. Publicou, no site do evento, o texto derivado da palestra “A preparação do professor de 

filosofia”, disponível online em 

http://w3.ufsm.br/seminariofiloescola/index.php/menuanais2013 
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g. Apresentou o trabalho “Perspectivas para o ensino de filosofia” – palestra na mesa redonda 

Desafios da educação no ensino médio da Semana Acadêmica da Filosofia da UFRGS.  

h. Apresentou o trabalho “Diálogos que Nossos Alunos Podem Ler”, no ciclo de conferências 

organizado pelo PET Letras da UFRGS. 

i. Organizou a palestra “Inter, trans e outros gêneros curriculares”, com o professor Ronai 

Pires da Rocha (UFSM).  

j. Realizou a Oficina Estratégias para o ensino de lógica (com Nastassja Pugliese no I Workshop de 

Filosofia e Ensino – sobre o ensino de lógica); 

k. Participou, como palestrante da mesa redonda Lógica nos manuais escolares de filosofia (com 

Nastassja Pugliese no I Workshop de Filosofia e Ensino – sobre o ensino de lógica).  

l. Organizou o I Workshop de Filosofia e Ensino – sobre o ensino de lógica (21 a 25 de julho).  

m. Participou da comissão organizadora da ANPOF Ensino Médio [ 

http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-46-01/chamada-ii-

encontro-anpof-em  ] 

 

No terceiro semestre de vigência do projeto (2014/II) a proponente: 

 

n. Prosseguiu na coordenação do PIBID Interdisciplinar UFGS Campus do Vale; 

o. Submeteu o trabalho “Diálogos que Nossos Alunos Podem Ler”, no prelo do volume Livros 

que seu aluno pode ler 2 (organizado pelo PET Letras UFRGS);  

p. Apresentou o trabalho “Filosofía y interdisciplinariedad en la escuela”. Palestra nas Jornadas 

de filosofia Colônia do Sacramento, Uruguai (11 de agosto);  

q. Apresentou o trabalho “Ensino de filosofia e aspectos transversais das aprendizagens 

escolares: notas sobre duas experimentações didáticas”. Comunicação no II Encontro da 

Sociedade Filosófica do Uruguai, em Montevideo;  

r. Apresentou o trabalho “Notas sobre o ensino de lógica” – palestra na 29ª Jornada Acadêmica 

Integrada da UFSM (21 de outubro): http://w3.ufsm.br/jai/index.php/palestrantes ; 

s. Apresentou o trabalho “Práxis curricular interdisciplinar: distinções preliminares”. 

Comunicação no evento Docência colaborativa e Interdisciplinaridade.  

t. Foi avaliadora de trabalhos (resumos) do X SALÃO DE ENSINO DA UFRGS; [Anexo 

A10] 

u. Foi coautora do trabalho “ENTRE A FÍSICA E A LITERATURA: RELATO DE UMA 
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AÇÃO INTERDISCIPLINAR”, de autoria da bolsista Vitória Machado Nani (licencianda 

de Física), apresentado no X SALÃO DE ENSINO DA UFRGS;  

v. Foi coautora do trabalho “A FOTOGRAFIA COMO EIXO INTERDISCIPLINAR: 

OBSERVAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID INTERDISCIPLINAR 

(CAMPUS DO VALE - UFRGS) NO SEMINÁRIO INTEGRADO”, de autoria da 

bolsista Dandara Cemin Cagliari (licencianda de Letras), apresentado no X SALÃO DE 

ENSINO DA UFRGS;  

w. Foi coautora do trabalho “PERSPECTIVA NARRATIVA DO ENSINO”, de autoria do 

bolsista do PIBID Filosofia Matheus Penafiel, apresentado no X SALÃO DE ENSINO DA 

UFRGS;  

x. Recebeu, como coautora, o prêmio destaque no X SALÃO DE ENSINO DA UFRGS com 

o trabalho “A fotografia como eixo interdisciplinar: observações sobre uma experiência do 

PIBID Interdisciplinar (Campus do Vale - UFRGS) no seminário integrado”, de autoria da 

bolsista Dandara Cemin Cagliari (licencianda de Letras);  

 

No quarto semestre de vigência do projeto (2015/I) a proponente: 

 

y. Prosseguiu na coordenação do PIBID Interdisciplinar UFGS Campus do Vale; 

z. Apresentou o trabalho “Sobre o lugar da lógica no ensino de filosofia”, na Semana 

Acadêmica da Filosofia; 

aa. Organizou o II Workshop de Filosofia e Ensino da UFRGS: 

https://wfeufrgs.wordpress.com/sobre/  

bb. Apresentou, no mesmo Workshop, o trabalho “Do que se prega ao que se faz: o PIBID 

Inter/Vale e suas circunstâncias” – palestra na mesa redonda sobre PIBID; 

 

No quinto semestre de vigência do projeto (2015/II) a proponente: 

 

cc. Apresentou o trabalho “Sobre filosofia, matemática e outras conexões interdisciplinares” –  

conferência na Semana Acadêmica dos Cursos de Filosofia da UFPel; 

dd. Apresentou o trabalho “Linguagem natural e lógica” no Workshop “Verbal, Simbólico, 

Diagramático”, em Imbassaí (Bahia); 
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ee. Produziu o vídeo paradidático “Lições de Filosofia da Matemática para o Ensino Médio”, do 

curso “O Ensino de Filosofia e sua Transposição Didática”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NcfpbXVW6I 

ff. Foi coautora (por ser orientadora) dos seguintes trabalhos: 

HUFFERMANN, J. D. ; NANI, V. M. ; STEMPKOWSKI, I. F. ; OLIVEIRA, M. A. ; 
SECCO, G. D. “Ensinando a justificar: uma experiência de deliberação coletiva na 
disciplina de Seminário Integrado”. In: 8a Etapa Pré-Olímpica de Filosofia e 1a Mostra de Pesquisa 
Interdisciplinar de Filosofia, Ciência e Tecnologia. Bento Gonçalves: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2015. p. 150. 
 
CAGLIARI, D. C. ; RAMIRES, J. R. ; SECCO, G. D. ; KESSLER, G. C. G. ; PENAFIEL, 
M. ; RIGO, M. F. ; CORTES, R. “A Abordagem Interdisciplinar na Produção de Histórias 
em Quadrinhos: análise de um projeto do PIBID InterVale UFRGS”. In: Anais do 
PIBIDSUL / PARFOSUL / ENLICSUL. Tema: Impacto na formação docente inicial e continuada., 
2015. v. Único. p. 21. 
 
NANI, V. M. ; OLIVEIRA, M. A. ; SECCO, G. D. “A Hora da Ciência: práticas 
interdisciplinares do PIBID Interdisciplinar UFRGS Campus do Vale”. In: Anais do 
PIBIDSUL / PARFOSUL / ENLICSUL. Tema: Impacto na formação docente inicial e continuada., 
2015. v. Único. p. 570-571. 

 
KESSLER, G. C. G. ; RAMIRES, J. R. ; PENAFIEL, M. ; RIGO, M. F. ; SECCO, G. D. ; 
CAGLIARI, D. C. “Investigação Sobre Ações Interdisciplinares com Ênfase em CTC nas 
Escolas da Região Metropolitana de Porto Alegre”. In: Anais do PIBIDSUL / PARFOSUL / 
ENLICSUL. Tema: Impacto na formação docente inicial e continuada., 2015. v. Único. p. 620-621. 
 

Foi, ainda, ainda, coautora de todos os cinco trabalhos apresentados pelos bolsistas do PIBID 
no Salão de Ensino UFRGS 2015. 

 
Por fim, motivadas por atividades do PIBID Interdisicplinar e do PIBID Filosofia, organizou 

(de maneira informal), em conjunto com a colega Inara Zanuzzi, um grupo de estudos sobre 
filósofas. O objetivo do grupo é investigar filósofas obnubiladas pela tradição da filosofia ocidental e 
também problematizar questões relacionando feminismo e filosofia. 

 
 

No quinto semestre de vigência do projeto (2015/II) a proponente: 

 

gg. Prosseguiu na coordenação do PIBID Interdisciplinar UFGS Campus do Vale; 

hh. Criou o (informal) Ateliê de Didática da Lógica, que reúne quinzenalmente sete alunos (todos 

voluntários, exceto o monitor da disciplina de Lógica I, ministrada pela proponente no turno 

noturno deste semestre) interessados em desenvolver estratégias didáticas para a Lógica em 

cursos de filosofia. Os alunos auxiliaram a professora a pensar nas sequências didáticas, nos 
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exercícios, acompanham as aulas e auxiliam os alunos da disciplina em suas dificuldades de 

aprendizagem. 

ii. Está preparando a apresentação “Filosofia, Ensino e Currículo: algumas projeções”, palestra 

de abertura do Colóquio Filosofia: Licenciatura e Currículo, a ser realizado na Universidade 

Federal de Santa Maria no dia 12 de abril do corrente ano. 

jj. Está preparando um texto a ser publicado na revista eletrônica ReFilo 

(http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/refilo/index ), a ser submetido ainda 

no primeiro semestre do corrente ano; 

kk. Organizou um volume (formato e-book) com os textos derivados das apresentações do II 

Workshop de Filosofia e Ensino da UFRGS; 

ll. Organizou a terceira edição do Workshop de Filosofia e Ensino da UFRGS, a ser realizado entre 

os dias 13 e 15 de julho do corrente ano; 

mm. Participou novamente da comissão de organização da ANPOF – Ensino Médio, a ser 

realizada entre os dias 17 e 21 de outubro. 

 

 

3. Principais atividades realizadas entre 2016/I e 2018/II 
A produção bibliográfica da proponente neste quinquênio é de, em média, 2 publicações anuais 

(precisamente 2,8) – tanto na área de filosofia das ciências formais quanto na área de didática da 
lógica e da filosofia, as duas principais áreas de interesse da pesquisadora.  

 
Objetivamente: foram publicados 6 artigos (2 em revistas Qualis CAPES A2, um em B1), 2 

estudos críticos (em revistas Qualis CAPES B1), 7 capítulos de livro (um pela editora Springer) 
e foi organizado um e-book derivado do II Workshop de Filosofia e Ensino. O volume reunindo os 
textos das duas últimas edições do evento está em preparação. 

 
No que se segue, apresenta-se um breve apanhado das publicações na segunda das referidas 

áreas. Vale observar ainda que dez dos doze trabalhos orientados e em orientação no período se 
relacionam com sua pesquisa em filosofia das ciências formais e possuem potencial para 
desenvolvimentos futuros em dissertações de mestrado e teses de doutorado na mesma área (três 
deles já estão em fase de confecção e serão submetidos em processos seletivos para a entrada em 
2019/1 nos Programas de Pós-Graduação da UFRGS e da UFSM, onde a pesquisadora atua). 

 
Além de ter sido responsável, durante os últimos cinco anos, por disciplinas de graduação 

especificamente voltadas à tópicos de formação docente (Seminário de ensino de filosofia, Introdução ao 
estágio em filosofia, Análise e redação de textos filosóficos para o ensino médio), apresentado trabalhos em 
eventos da área, organizado na UFRGS quatro edições do Workshop de Filosofia e Ensino (“Sobre o 
ensino de lógica” em 2014, “Epistemologia e currículo” em 2015, “Linguagens e métodos” em 2016 
e “Qual Filosofia? Qual Ensino Médio?:” em 2017), organizado um volume relativo ao segundo 
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destes Workshop em formato de e-book, apresentado trabalhos em eventos nacionais e internacionais 
voltados ao ensino, e mesmo produzido material instrucional sobre filosofia da matemática para o 
Ensino Médio (para o curso de formação de professores oferecido pela Universidade Federal de 
Pelotas em formato EaD), a pesquisadora foi coordenadora de um projeto interdisciplinar de 
iniciação à docência (CAPES PIBID, o PIBID Interdisciplinar UFRGS-Campus do Vale) durante os 
anos de 2014 e 2016. Este projeto contou com a participação de estudantes de seis licenciaturas 
distintas (Filosofia, Letras, Matemática, Física, Química e Biologia) e possibilitou um aprimoramento 
importante das perspectivas acerca do ensino de lógica e de filosofia.  

 
Dentre as publicações nesta área, destacam-se: 
 
Em 2013, “Filosofia no ensino médio: distinções preliminares para uma didática mínima da 

lógica”, artigo publicado no volume 9 da revista Controvérsia (UNISINOS). 
 
Em 2015, “Diálogos que seu aluno pode ler”, capítulo do livro (e-book) Livros que seu aluno pode 

ler: a formação do leitor na educação básica. Vol. 2. 
 
Em 2016: 
 
- “Ideas para una didáctica dialógica de la lógica”, em co-autoria com Matheus Penafiel.  
 
- “On how formal logic is presented to the Brazilian student: a critical analysis”, em co-autoria 

com Nastassja Pugliese. 
 
Estas duas publicações, capítulos do livro Rutas Didáticas y de Investigación en Lógica, Argumentación y 

Pensamiento Crítico, organizado por Teresita de Jesús Mijangos Martínez, resultaram do XIX Encuentro 
Internacional de Didáctica de la Lógica/ 
6o Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, ocorrido no México. 

 
- Epistemologia e Currículo: registros do II Workshop de Filosofia e Ensino da UFRGS [recurso 

eletrônico] / Gisele Dalva Secco (Organizadora). ‒ Dados eletrônicos. — Porto Alegre: Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas ‒ UFRGS, 2016.  

 
 
Em 2017, “Anotações sobre Quando ninguém educa - questionando Paulo Freire”, um estudo crítico da 

obra do colega Ronai Rocha, publicado no volume 6 da Revista Sofia (Qualis CAPES B1). 
 

 

 

 

 


