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Pré-requisito: Carga Horária Semestral:60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60    

Ementa: Caracterização das especificidades do ensino de filosofia a partir da distinção 

entre ensino científico e filosófico. Pensar como desempenhar a tarefa de ensinar e 

aprender filosofia. Distinção de entre aprendizagem objetiva das coisas e do aprender a 

pensar 

 

Objetivos Específicos   

1. Explicitar a distinção entre o processo de construção do conhecimento cientifico e do 
saber filosófico. 

2. Evidenciar o significado da apropriação da tradição filosófica 

3. Possibilitar uma compreensão da relação entre sistemas filosófico e realidade 

 

Conteúdo Programático  

1. Filosofia e ciência 

1.1 - As formas distintas de intelecção da realidade 

1.2 - O que é realidade 
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1.3 - A atividade da razão na filosofia 

1.4 - A atividade da razão na ciência 

 

   2 - Apropriação da tradição filosófica 

2.1 - O que que é tradição 

  2.2- Aprendizagem em filosofia  

   2.3-  Apropriação e capacitação em filosofia 

   3 -  Ensino de Filosofia  

   3.1 - A filosofia e o filosofar na tradição filosófica 

   3.2 - Do viver ao compreender 

   3.3 - Novas experiências do ensino de filosofia no Brasil  

 

 

        

Metodologia   

Em conformidade com a Resolução 30/2020/ CEPE, as aulas e atividades a serem 
desenvolvidas ocorrerão na modalidade EART, através da Plataforma G. Suite. Link: 
https://meet.google.com/lookup/dkwjpjwz2b. Código: bfcg67r 
Quanto às aulas teremos (50%) síncrona e 50% assíncrona (Atividades: vídeos, gravações 
de áudio, filmes, leitura de digitalizados).  As aulas transcorrerão a partir das 18h30m, 
sempre nos dias fixados para a disciplina. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação ocorrerá a partir de elaborações escritas a ser encaminhadas pelos alunos 
durante o percurso (valor: 5 pontos). Será solicitado um trabalho final para podermos avaliar 
a evolução do aluno: capacidade reflexiva, interpretativa e habilidade na articulação dos 
conceitos (valor 5 pontos). Juntos com os alunos, conhecendo melhor a situação deles, 
poderemos realizar alguns ajustes e adaptações nesta proposta. 
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Cronograma   

Semanas: 

 1ª –  Filosofia e ciência: caracterizando os saberes 

  2ª –  Inteligência e realidade (contribuição de Xavier Zubiri) 

  3ª –  Inteligência e realidade 

  4ª – A razão científica e a transmissão do saber 

  5ª – A razão e filosófica  e realidade transcendental 

  6ª –  A tradição filosofia e transmissão do saber 

  7ª –  A tradição filosófica e transmissão do saber 

  8ª – O ensinar filosofia e o filosofar 

  9ª – O ensinar filosofia e o filosofar 

10ª –  Ensino de filosofia: desafios  

11ª –  Ensino de filosofia: desafios 

12ª –  Filosofia: metodologia de ensino – Nível médio  

13ª –  Filosofia: metodologia de ensino  
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