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0. Ementa: Identificar elementos de natureza filosófica presentes em diversos contextos 
teóricos e culturais, bem como elaborar e avaliar problemas e respostas filosóficas, 
contextualizadas no universo de referência da Filosofia. 
 

1. Conteúdo programático: 
 

Semanas Atividades 

1 a 4 Exercícios e leituras introdutórias; [Atividades práticas] 
Definição do curso; Introdução dos protocolos de leitura; 
Didática e/da filosofia;  
Os eixos da aula de filosofia;  
Filosofia e interdisciplinaridade na escola. 

 
 
5 a 8 
 

Elementos filosóficos na cultura adolescente e nas aprendizagens escolares: 
exemplos de enlaces interdisciplinares; 
Apresentação e discussão de ideias para aulas e sequências de aulas (em grupo) ; 
Desenho de estratégias didáticas; [Atividades práticas] 

9 a 13 
 
 

Elaboração por escrito e apresentação oral de planos de aula/sequências didáticas 
(individual ou em grupo), incluindo materiais didáticos variados que possam servir 
para/em as futuras experiências docentes. [Atividades práticas] 

14 a 17 Orientação individual e redação do trabalho final. 

19 Atividades de recuperação. 
 

2. Metodologia 
 

As aulas terão ao menos quatro momentos e eixos de trabalho como descrito abaixo: 
2.1 leitura e análise de textos relevantes para a disciplina, por meio de protocolos de leitura e 

discussões em aula; 
2.2 aulas expositivas; 
2.3 planejamento e execução de atividades interdisciplinares em pequenos grupos de trabalho 

(no máximo três estudantes por grupo); estas atividades serão propostas pelos estudantes, 
discutidas e aprovadas pela turma; 

2.4 execução de atividades interdisciplinares propostas pelo professor, de forma individual ou em 
grupos; 

Segue-se disso que os estudantes matriculados na disciplina devem fazer testes escritos de 
compreensão dos textos de leituras obrigatórias (os protocolos de leitura); participar de um grupo de 
trabalho, nos termos indicados acima e participar da apresentação dos resultados do trabalho de grupo. 

 

3. Critérios de avaliação:  
 

A nota final será determinada a partir dos seguintes critérios (soma simples das notas relativas a cada 
critério): 

3.1 A entrega e apresentação dos protocolos de leitura; [3,0 pontos] 
3.2 O desempenho nos seminários – relevância e da precisão das questões apresentadas, bem 

como da clareza na exposição. [3 pontos] 
3.3 O trabalho escrito consistirá na redação de uma breve monografia defendendo uma 

abordagem para o ensino médio (escolha de uma temática, um problema, autor(es/as) com 
os quais trabalhá-lo e estratégias didáticas). [4 pontos] 

 
4. Cronograma:          Agosto: 08, 14, 22, 29;       Setembro: 05, 12, 19, 26;  



 

 

Outubro: 3, 10, 17, 24, 31;        Novembro: 7, 14, 21, 28;         Dezembro: 05, 09 (Exame)1 
 

5. Leituras (a bibliografia básica que consta na ementa pode ser encontrada no Moodle) 
 

5.1 Básicas 
 
COSTA, A. P. (2003) “A avaliação em filosofia”. Renovar o ensino de filosofia. Organização de Desidério Murcho. 
Lisboa: Gradiva, 2003. pp. 69-86. 
 

D’AMORE, B. (2007) Elementos de didática da matemática. Tradução Maria Cristina Bonomi. São Paulo: Editora 
Livraria da Física.  
[“O contrato didático”: pp. 99-124; “O triângulo: professor, alunos, saber. Transposição didática. Teoria das 

situações didáticas”: pp. 221-240]  
 

FEINGENBAUM, G. (2014) “Desenvolvimento de habilidades argumentativas”. CASTORINA, J. A &  
CARRETERO, M. Desenvolvimento cognitivo e educação: os inícios do conhecimento. Tradução Alexandre 
Salvaterra. Porto Alegre: Penso, pp. 273-294. 

 

FIORE FERRARI & LEIMONIÉ SAÉNZ. (2014) "Una aproximación a la didáctica". Didáctica práctica para 
enseñanza media y superior. Montevideo: Grupo Magro Editores, 3ª ed., pp. 1-15.   
 

LASTERRA, J de D. (2010) “Didáctica de Historia de la filosofía: planificación, estrategias y recursos didácticos, 
y evaluación”. Didáctica de la filosofía. Organizado por Luís María Cinfuentes e José Maria Gutiérrez. Barcelona: 
Graó, pp. 85-104. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 2014. Guia de livros didáticos: PNLD 2015: filosofia: ensino médio. Brasília: 
Ministério da Educação. 
 

NUSSBAUM, Martha (2015) “Pedagogia socrática: a importância da argumentação”. Sem fins lucrativos: por 
que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Martins Fontes. 
 

PENAFIEL, M. & SECCO, G. D. (2015) “Ideas para una didáctica dialógica de la lógica”. En: Teresita Mijangos 
Martínez (Coord.) Rutas didácticas de investigación en lógica argumentación pensamiento crítico México: 
Trauco, pp. 155-169.  
 

PERRENOUD, P. (2000) Dez novas competências para ensinar. Traduzido por Patrícia Chittoni Ramos. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul. [Capítulos 1 a 4] 
 

POSTMAN & WEINGARTNER, C. (1971) Contestação: nova fórmula de ensino. Tradução Álvaro Cabral. Rio de 
Janeiro: Expressão e Cultura. 
 

ROCHA, R. P. da. (2015) Ensino de filosofia e currículo. 2ª ed. Santa Maria: Editora da UFSM.  
 

________________. (2013) “A didática na disciplina de filosofia”. Ensinar filosofa: volume 2. CARVALHO, M. & 
CORNELLI, M. (Orgs.) Cuiabá, MT: Central de Texto, pp. 39-50. 
 

________________. (2017) Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire. São Paulo: Editora Contexto. 
[Introdução e Capítulo 1] 
 

POMBO, Olga. “Epistemologia da interdisciplinaridade”. Revista Ideação, v. 10, n. 8, pp. 9-40. Disponível em 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/view/4141  
 

RUSSELL, B. (2000) “As funções de um professor”. Quatro textos excêntricos. Prefácio e tradução de Olga 
Pombo. Lisboa: Relógio D’água. 
 

SECCO, Gisele Dalva. (Org.) (2016) Epistemologia e currículo: registros do II Workshop de Filosofia e Ensino da 
UFRGS. Porto Alegre: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2016.  
 

SPINELLI, Priscilla. (Orgs.) [et. al.] (2013) Diálogos com a escola: experiências em formação continuada em 
filosofia na UFRGS Vols. 1 e 2. Porto Alegre: Evangraf. 
 

 
1 Dado que as avaliações são continuadas (protocolos de leitura, trabalhos em grupo, apresentações de seminários), 
a única data previamente estabelecida é a da entrega do trabalho final: 05 de dezembro. As demais são combinadas 
com a turma e informadas pelo Moodle semanalmente, conforme o andamento do curso. 



 

VELASCO, Patrícia. D. N. (2010) Educando para a Argumentação: contribuições do ensino da lógica. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora.  
 

YOUNG, Michael. (2001) “O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical em 
defesa de um currículo centrado em disciplinas”. Revista Brasileira de Educação. Vol. 16, n. 48, set.-dez. 
 

5.2 Recomendadas 
 
ADORNO, T. (2003) Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. 3a Ed. São Paulo: Paz e Terra. 
[“A filosofia e os professores”: pp. 51-74; “Tabus acerca do magistério”: pp. 97-118] 
 

ARENDT, Hannah. (2011) “Crise na educação”. Entre o passado e o futuro. 7ªed. São Paulo: Perspectiva. 
 

BAGGINI, J. & FOSL, P. S. (2008) As ferramentas dos filósofos - Um compêndio sobre conceitos e métodos 
filosóficos. Tradução Luciana Pudenzi. São Paulo: Edições Loyola. 
 

BAGGINI, J. & STANGROOM, J. (2010) Você pensa o que acha que pensa? Um check-up filosófico. Tradução 
Roberto Valente. Rio de Janeiro: Zahar. 
 

BONJOUR, L. & BAKER, A. (2010) Filosofia: textos fundamentais comentados. Consultoria e revisão técnica 
desta edição: Maria Carolina dos Santos Rocha, Roberto Hofmeister Pich. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed.  
 

BRUCE, M. & BARBONE, S. (2013) Os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Uma introdução 
concisa sobre lógica, ética, metafísica, filosofia da religião, ciência linguagem, epistemologia e muito mais. Trad. 
Ana Lucia da Rocha Franco. 1ª ed. São Paulo: Cultrix. 
 

CONDORCET. (2008) Cinco memórias sobre a instrução pública. Tradução Maria das Graças de Souza. São 
Paulo; Editora Unesp [Primeira memória] 
 

CORNELLI, G., CARVALHO, M., DANELON, M. (2010) Filosofia: Ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica (Coleção Explorando o Ensino, v. 14). 
 

DEWEY, J. (2010) Experiência e educação. Tradução de Renata Gaspar. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 
(Coleção de Textos Fundantes de Educação). 
 

FREUD. S. (2010) “A dinâmica da transferência”. Em: “O caso Schreber” e outros textos. Tradução Paulo César 
Souza. São Paulo: Cia das Letras. 
 

GALIAN & LOUZANO. (2014) “Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no ‘conhecimento dos 
poderosos’ à defesa do ‘conhecimento poderoso’. In: Educação e Pesquisa. São Paulo, vol. 40, n. 4, out. dez. 
 

PLATÃO. (2001) Mênon. Texto estabelecido e anotado por John Burnet. Tradução Maura Iglésias. Rio de 
Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo Edições Loyola. 
 

PERRENOUD, P. (1999) “A Avaliação no Princípio da Excelência e do Êxito Escolares”. Avaliação: da excelência 
à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos). Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul. 
 

PERRENOUD, P. (2013) Desenvolver competências ou ensinar saberes? A escola que prepara apara a vida. 
Tradução Laura Solange Pereira. Porto Alegre: Penso. [Introdução e capítulo 11] 
 

REY, B. (2002) As Competências Transversais em Questão. Tradução e coordenação da edição Álvaro Manuel 
Marfin Lewis. Porto Alegre: Artmed. [Introdução] 
 

SCHEFFLER, I. (1974) A linguagem da educação. Tradução Balthazar Barbosa Filho. São Paulo: Saraiva, Editora 
da Universidade de São Paulo. 
 

WINNICOTT, D. (1975) “Conceitos contemporâneos de desenvolvimento adolescente e suas implicações para 
a educação superior”. Em: O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago. 
 

YOUNG, Michael. (2007) “Para que servem as escolas?” Educação e Sociedade. Campinas, vol. 28, n. 101, 
set.dez. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br    

 
Sugestões de sites, blogs, revistas 

 

Crítica na rede (Textos de variados estilos, temáticas e graus de complexidade)  http://criticanarede.com  
 



 

Blog da American Philosophical Association (APA), aba sobre Ensino: 
https://blog.apaonline.org/category/teaching/  
 

Site da Academia Mexicana de Lógica http://academiamexicanadelogica.org/Presentacion-AML   
 

GT da ANPOF “Filosofar e Ensinar a Filosofar” http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-44-
25/grupos-de-trabalho/category-items/2-grupos-trabalho/30-filosofar-e-ensinar-a-filosofar   
 

ReFilo (Revista Digital de Ensino de Filosofia): https://periodicos.ufsm.br/refilo/about   
 

Didática da Filosofia (Blog do Professor Ronai Rocha) https://didaticadafilosofia.wordpress.com  
 

Didático-Filosóficas (Blog de Gisele Secco) https://didaticofilosoficas.wordpress.com   
 

Filosofia e Ensino (Blog de Leonardo Ruivo e Marcos Goulart) https://filosofiaeensino.wordpress.com  
 

Filosofia Pop (Site com textos e podcasts sobre Filosofia e Ensino de Filosofia) http://filosofiapop.com.br  
 

Matheus Penafiel (Blog com relatos detalhados de aulas de filosofia no ensino médio) 
https://matheuspenafiel.wordpress.com   
 

Projeto Paideia (PIBID Filosofia UNB): https://projetopaideia.wordpress.com/   
 

Pibid Filosofia UFRGS http://www.ufrgs.br/ensinodefilosofia/index.html  
 

Pibid Interdisciplinar UFRGS Campus do Vale:  https://pibidintervale.wordpress.com  
 

History of Philosophy Without Any Gaps (Podcasts de história da filosofia, em inglês) 
https://www.historyofphilosophy.net  
 

Philosophie Magazine (revista francesa de divulgação de filosofia) http://www.philomag.com  
 

Philosophy Bites (Podcasts de filosofia, em inglês) http://www.philosophybites.com  
 

The Philosophers Magazine (revista britânica de divulgação de filosofia) http://www.philosophersmag.com  
 

Teaching Philosophy (Revista estadunidente sobre ensino de filosofia)  
https://www.pdcnet.org/teachphil   
 

Journal of Didactics of philosophy: https://www.philosophie.ch/philosophie/literatur/zeitschriften/jdph  
 

Merlí (Seriado catalão cujo personagem principal é um professor de Filosofia em escola pública de 
Barcelona) https://www.netflix.com/title/80134797   
 

Aeon Magazine (Revista online sobre “grandes questões contemporâneas”, com ensaios, vídeos e 
discussões que podem ser fonte para preparar aulas) https://aeon.co/about   
 

Daily Nous (Informações diariamente atualizadas sobre a “profissão filósofo”) http://dailynous.com/about/ 
 

 
History of Women Philosophers and Scientists: https://historyofwomenphilosophers.org  
 

Project Vox: https://projectvox.library.duke.edu  
 

Red de Mujeres Filósofas de America Latina:  https://www.reddem.org/es/  
 

Mujeres con Ciencia: https://mujeresconciencia.com 
 

Feminist History of Philosophy: https://feministhistoryofphilosophy.wordpress.com  
  

Filosofia Africana: https://filosofia-africana.weebly.com  
 

Africana Philosophy:  https://plato.stanford.edu/entries/africana/  
 

New Narratives on the History of Philosophy: http://www.newnarrativesinphilosophy.net  
 

Introducción a la Investigación Filosófica (Axel Barceló – UNAM) 
http://www.filosoficas.unam.mx/docs/37/files/DaBigUn2   
 

Artigos sobre pesquisa, estudo e escrita em filosofia (blog de Marcelo Fischborn) 
https://fischborn.wordpress.com/posts-principais/  


