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EMENTA
A proposta da Unidade Curricular (UC) “Educação e Filosofia e Imagem: invenções e(m) Pesquisas e(m)
Vidas” é decorrente dos encontros do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem (GEFI). As
expressões imagéticas que unem os integrantes do grupo revelam modos de pensar e são potências reflexivas
e inventivas para pensarmos a educação. Outro mote de interesse do grupo e que se desdobra nesta UC é
experimentar metodologias, métodos, procedimentos, instrumentos e dispositivos de construção e análise de
dados em Ciências Humanas em uma concepção da realidade como relação e co-criação. Neste sentido, o
curso vai acolher uma diversidade de pessoas e pensamentos visando discutir produções culturais e
imagéticas, suas diferentes linguagens, suas múltiplas expressões, significações e sentidos, através de
diferentes abordagens, a fim de ampliar as possibilidades estéticas e pedagógicas para a construção do
conhecimento e do fazer educativo, que nos provocam a refletir sobre os modos de vida, provocados por este
contexto que estamos vivendo, e nos desafiam a inventar outros modos/formas de vidas.









OBJETIVOS
Estudar metodologias, métodos, procedimentos, instrumentos e dispositivos de invenção e análise de
dados em Ciências Humanas, com destaque para práticas cartográficas, para o fazer artístico e
demais fazeres inventivos de si e do mundo, em uma concepção da realidade como relação e cocriação;
Estudar a cartografia como uma das possibilidades de pesquisa em Educação, que dispara afetos e
traça linhas de intersubjetividades e nos instiga a compartilhar os movimentos, bailes e devires de
nossas pesquisas;
Estudar, criar e ensaiar diferentes expressões imagéticas-poéticas no fazer pesquisa e no fazer da
vida, que possam criar modos e mundos outros para a educação, para nós mesmos, para as relações e
para o mundo;
Refletir e criar modos outros de pesquisar e de viver no contexto da pandemia de COVID-19 com a
qual estamos convivendo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Pesquisa e Cinema;
- Filosofia, Pesquisa e Imagens;
- Educação, Filosofia e Imagens;
- Pesquisa com Imagens;
METODOLOGIA DE ENSINO
Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
Encontros semanais virtuais às sextas-feiras, das 14h30 às 16h30, sincrônicos, com a apresentação dos
professores e convidados, especialistas nos temas que serão tratados, e posterior discussão a partir das
leituras e exercícios realizados anteriormente.
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Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:
As atividades assíncronas compreendem um conjunto de tarefas, tais como, leituras das bibliografias e
outros textos que serão oferecidos ao longo do semestre, todos disponibilizados via Portal Didático da
UFSJ; exercícios inventivos de criação a ser especificado no Portal Didático para a preparação para o
encontro;
As aulas síncronas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou
por Sistema Meet disponível na plataforma Google® .
As aulas síncronas serão, preferencialmente, via plataforma conferenciaweb.rnp.br ou Google Meet.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
- Exercícios propostos para os encontros, valendo 1,0 ponto cada exercício a ser enviado pelo Portal
Didático, na data solicitada. (Total 12 pontos)
- Trabalho final, com uma reflexão sobre o que os encontros, as leituras, os exercícios mobilizaram em cada
participante. Este trabalho escrito, pode conter imagens, links para produções audiovisuais, ou outros
artefatos que foram realizados pelo estudante durante o período. Formato: 14 mil caracteres com espaço
(cerca de 5 páginas), com referências bibliográficas e nas normas da ABNT. (Vale 8 pontos.)
A média será a soma das duas notas, dividida por 2.
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