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EMENTA

O ensino de filosofia, seus conteúdos, metodologias e procedimentos de ensino-aprendizagem numa
abordagem prático-teórica, com vistas à formação do profissional de Filosofia para o Ensino Médio.

OBJETIVOS

● Discutir o ensino de filosofia em seus conteúdos e estratégias para o Ensino Médio.

● Aplicar em sala de aula metodologias e estratégias aprendidas.

● Analisar criticamente materiais de circulação social, tais como jornais e propagandas.

● Aplicar em sala de aula remota a metodologia da “comunidade de investigação filosófica”,
proposta por Matthew Lipman.

● Criar blog temático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. O trabalho com textos de circulação social (jornais e propagandas)
1.1fotojornalismo
1.2 estrutura da notícia
1.3 o uso de propagandas

2. A Comunidade de investigação filosófica na sala de aula
2.1. Razoabilidade e bom julgamento
2.2 A importância da problematização
2.3 Perguntas investigativas e de aprofundamento
2.4 O Diálogo filosófico
2.5 O desenvolvimento das habilidades cognitivas



3. Criação de blog temático em filosofia (uso dos gêneros: artigo, artigo de opinião, crônica,
entretenimento, editorial, imagens, charge, poesia etc)

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas dialogadas sobre fundamentação teórica, realização de atividades práticas com jornais
e propagandas. Uso de dinâmicas para apresentação de textos mais teóricos. Uso de vídeos.

- Fórum temático a partir de vídeo.

- Desenvolvimento de sessões filosóficas como exercício da comunidade de investigação: uso de
histórias, artigos de jornais e revistas, poesias, músicas, crônicas, literatura, mitos, teatro e artes em
geral. Avaliação da sessão.

- Produção de blog temático. O tema será discutido com a turma.

Atividades assíncronas

Para esta UC remota emergencial, disponibilizaremos os planos de leitura mais detalhados no Portal
Didático do Campus Virtual da UFSJ ou em outra plataforma de acesso remoto disponibilizada pela
instituição. Na plataforma, também pretendemos realizar fóruns, para a inserção e esclarecimento de
dúvidas a respeito das leituras programadas. Serão disponibilizados também vídeos de palestras e sobre
os autores a serem estudados via YouTube.. As atividades avaliativas também estarão disponíveis na
plataforma e subsidiarão a verificação da frequência dos estudantes. Serão indicados outros materiais
de estudo que os estudantes acessarão remotamente

Atividades síncronas:

- encontros virtuais semanais <GoogleMeet>: serão realizados 14 encontros virtuais com duração
máxima de 100min; os encontros acontecerão sempre às quintas-feiras, às 19h00min.

Atendimento: Atendimentos individuais ocorrerão sempre às quartas-feiras, às 21h00min, mediante
agendamento diretamente com a docente responsável.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e o resultado final dependerá das seguintes atividades:

1. Atividade sobre leitura crítica de jornais por contraste e leitura crítica de propagandas (grupos
de 03 estudantes), com socialização para os demais colegas da turma. Valor: 22 pontos.

2. Planejamento, execução em sala de aula remota e relatório final de uma sessão filosófica usando
a metodologia de Lipman (grupos de 03 estudantes. Valor:22 pontos

3. Criação de blog temático (tema a ser discutido com a turma), com divisão de tarefas para a
produção dos diversos gêneros que comporão o blog. Valor: 35 pontos

4. Fórum temático a partir de vídeo. 21 pontos

Critérios de avaliação: adequação dos materiais selecionados para as atividades, criatividade
na execução das atividades, produção de textos com correção textual, capacidade de interagir
com os colegas e conduzir a sessão filosófica.

A prova substitutiva será feita individualmente no último dia do semestre letivo e constará de:
planejamento de sessão filosófica a partir de tema indicado pela professora, leitura crítica de jornais
(notícias selecionadas pela professora) e análise de texto de fundamentação teórica.
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