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Projeto da área de Filosofia para o edital PRG/UFLA n
0
22/2013 

 

Filosofia, História da Filosofia e Ensino. 

 

Caracterização geral do projeto: 

Este projeto destina-se ao edital para o Programa Institucional de Bolsas de 

ensino e aprendizagem – submodalidade ensino/licenciaturas do turno noturno – PIB 

LIC. Mais precisamente, enquadra-se diretamente no item 7, alínea c (ii) como proposta 

de investigação teórica com foco em conceitos fundamentais de áreas específicas de 

formação de nossos alunos. Indiretamente, porém, contempla também o ensino e a 

extensão na medida em que suas atividades articulam-se em Oficinas, Seminários e 

Orientação de pesquisa individual, conforme melhor indicado mais abaixo. 

Entendemos que a articulação aqui proposta entre pesquisa, ensino e 

extensão é a melhor maneira de atender ao objetivo do edital, com foco nas 

Licenciaturas do período noturno, em virtude das características próprias de nosso curso 

e do perfil dos alunos que temos atendido; nos termos da fundamentação teórica 

apresentada mais abaixo. 

Cabe ressaltar que, em vista deste objetivo geral, a área de Filosofia do 

DCH achou por bem encaminhar uma única proposta coletiva que envolva todos os 

professores efetivos desta área. Assim, embora a responsabilidade geral de condução do 

projeto deva ficar a cargo de um único professor, os professores restantes assumirão a 

responsabilidade para o revezamento na condução dos Seminários (descritos abaixo) e 

na Orientação individual dos bolsistas; os quais serão distribuídos entre todos os 

professores envolvidos conforme decisão do Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Filosofia. Ademais, tendo em vista o caráter coletivo da proposta, solicitamos as 25 

(vinte e cinco) bolsas constantes do edital. 

 

Fundamentação teórica 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Filosofia 

(PPC), sua organização curricular articula-se em torno de quatro grupos de disciplinas: 
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1- História da filosofia, 2- Disciplinas temáticas, 3- Disciplinas eletivas, 4- Disciplinas 

pedagógicas, 5-Disciplinas de formação geral. Além disso, seguindo o documento 

Orientações curriculares para o Ensino Médio – Ciências Humanas e suas tecnologias 

(Brasília: MEC, 2006), assume a História da Filosofia como referência para o curso, 

tendo em vista que ela deve organizar a especificidade do ensino de Filosofia; que o 

ensino de Filosofia pressupõe o conhecimento de conteúdos (não como mera 

memorização de informações) e, nesta medida, pretende contrapor-se à prática pautada 

no espontaneismo que, supostamente “didático”, acaba por abrir mão do compromisso 

acadêmico com o rigor no trato com o conhecimento filosófico. 

Desse modo, O PPC está orientado no sentido de enfrentar a tarefa de uma 

Licenciatura em Filosofia com o objetivo geral de conduzir o aluno à capacidade de 

perceber: 1- que o professor de Filosofia, qualquer que seja o nível em que atue, não 

pode abrir mão do trato direto com fontes primárias do texto filosófico clássico; 2- que, 

apesar disso, não será possível fazer de seu exercício docente no Ensino Médio uma 

espécie de versão mais curta de seu curso de graduação; 3- que rigor é algo distinto de 

doutrinação (PPC, p.5-6). 

Tendo em vista estas orientações gerais, este Projeto se organiza em torno 

das disciplinas, dentre os grupos supracitados, de História da Filosofia. Nessa medida, 

pretende que suas atividades possam: 

a) Aprofundar conhecimentos relacionados com as atividades obrigatórias 

do curso e, ao mesmo tempo, funcionar como uma forma de intervenção 

pedagógica nas disciplinas de graduação (nos termos do item 7, letra d, 

algarismos VI e I respectivamente deste edital); 

b) Contribuir para a elevação da qualidade do ensino, visando minimizar 

problemas da educação pública, (nos termos do item 7, alínea d, 

algarismos III e IV deste edital); 

c) Promover o trabalho interdisciplinar entre Filosofia e Sociologia na 

medida em que os professores que atuam da rede pública de Lavras e em 

seu entorno, em geral, assumem ambas as disciplinas (nos termos do 

item 7, alínea d, algarismo II deste edital); 

Para tanto, propomos três formas de atividades que, paralelamente, deverão articular 

estas diretrizes: i) Oficinas para professores da educação básica; ii) Seminários sobre 
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temas fundamentais das disciplinas do grupo de História da Filosofia; iii) Orientação 

individual.  

 

Atividades propostas para o cumprimento das diretrizes do edital 

i) Oficinas para professores da educação básica 

Propomos a organização de 10 oficinas a serem oferecidas para professores 

que atuem no Ensino Médio das Escolas públicas de Lavras e região, visando tanto 

colaborar para a capacitação destes professores, quanto integrar nossos estudantes com 

os profissionais de sua futura área de atuação. Estes seminários, distribuídos 

mensalmente, terão como foco os temas constantes das orientações curriculares 

nacionais e do Estado de Minas Gerais para o Ensino Médio; dando prioridade aos que 

se relacionam de modo mais direto com as disciplinas de História da Filosofia. Além 

disso, em pelo menos duas ocasiões, teremos como foco temas relacionados à disciplina 

de Sociologia. Estes temas estarão articulados com os estudos realizados nos 

Seminários, conforme descrição abaixo. 

 

ii) Seminários sobre conceitos fundamentais do curso 

Enquadrando-se no Grupo (ii), tal como descrito na alínea “d” do item 7 

deste edital, este projeto prevê a realização de Seminários mensais (intercalados com as 

Oficinas), focados em conceitos fundamentais do curso, notadamente no que diz 

respeito ao grupo de disciplinas de História da Filosofia. Nesse sentido, cabe dizer que 

nossa opção pautou-se no fato de que, por essa via, podíamos seguir uma trajetória que 

se espelha na própria organização da matriz curricular do curso de licenciatura em 

Filosofia, nos termos de seu PCC. Uma vez que a primeira disciplina específica de 

Filosofia é intitulada “Introdução à Filosofia”, cuja ementa segue um roteiro a ser 

desenvolvido e explorado em mais detalhes nas disciplinas do grupo de História da 

Filosofia, entendemos que isso seria formativo e de grande auxílio para o 

desenvolvimento do estudante nas disciplinas básicas do curso. Nesta direção, prevemos 

a organização de 10 Seminários que discutirão os seguintes autores: Platão, Aristóteles, 

Tomás de Aquino, Descartes, Kant. Os temas e textos específicos de cada seminário 

ficarão a cargo de um dos professores efetivos da área de filosofia do DCH. Embora, 
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certamente, este recorte não consiga cobrir os principais autores cujo estudo está 

previsto em todas as disciplinas de História da Filosofia, achamos por bem limitar o 

número de autores e textos em proveito de um aproveitamento mais aprofundado destes 

seminários. Por outro lado, como também está prevista orientação individual, nos 

termos descritos abaixo, entendemos que possíveis lacunas poderão ser cobertas 

segundo o interesse de estudo de cada aluno. 

 

iii) Orientação individual 

Paralelamente às atividades coletivas acima descritas, prevemos a 

orientação individual de cada bolsista com um professor efetivo de Filosofia ou 

Sociologia (notadamente, os dois que compõem o NDE do curso de filosofia e/ou atuam 

diretamente no curso), conforme deliberação do Colegiado do curso de Filosofia. Esta 

orientação individual pretende servir como estudo preparatório para o desenvolvimento 

de um futuro projeto de Iniciação Científica, cujo tema será escolhido, em comum 

acordo, entre os bolsistas e os respectivos orientadores. Nestas orientações individuais, 

caberá ao orientador estabelecer mecanismos para acompanhamento e apoio ao 

desenvolvimento do estudante nas atividades curriculares obrigatórias do curso 

(atendendo disposto do item 7, alínea “e”, algarismo IV). 

 

Esta distribuição das Atividades, previstas para o desenvolvimento deste 

Projeto, organiza-se de tal forma que os alunos terão encontros gerais quinzenais 

(intercalando Oficinas e Seminários), deixando espaço para as Orientações individuais 

nas semanas restantes; assim, os alunos terão encontros, gerais ou individuais, 

semanalmente. Cabe destacar que, tendo em vista as especificidades da área de 

Filosofia, é de extrema prudência reservar considerável tempo de leitura aos alunos; 

tempo, sem o qual, o estudante não terá meios para apropriar-se dos conteúdos exigidos 

pelas disciplinas do curso. Nessa medida, entendemos absolutamente salutar, para o 

melhor aproveitamento deste programa de bolsas em vista das especificidades da 

licenciatura em Filosofia, que o cronograma das atividades não venha a atrapalhar o 

roteiro de estudos que o aluno deve cumprir para, de fato, realizar as atividades com 

propriedade (cf. o Plano de trabalho para maiores explicações).  
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Equipe proponente: 

Como informado acima, compõem equipe proponente deste Projeto os cinco 

professores efetivos do curso de filosofia do DCH: 1) André Chagas Ferreira de Souza; 

2) André Constantino Yazbek; 3) João Geraldo Martins da Cunha; 4) Léa Carneiro 

Silveira e 5) Luiz Marcos da Silva Filho, ficando a coordenação das atividades sob a 

responsabilidade do primeiro. Além dos professores de Sociologia Conrado Pires de 

Castro e Débora Cristina de Carvalho, que já ministraram aulas no curso de filosofia. 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Este plano de trabalho estabelece a distribuição geral das horas entre as 

atividades previstas no Projeto, cabendo ainda, ao orientador individual do bolsista, 

estabelecer um roteiro das atividades específicas de estudo relativas à orientação 

individual, nos termos do Projeto. 

As 12h a serem cumpridas pelos bolsistas deverão ser distribuídas da 

seguinte forma: 

a) 4h dedicadas à orientação individual (distribuídas, a critério do 

orientador, entre estudo individual do aluno e orientação com o 

professor – tanto no que diz respeito aos estudos individuais do aluno, 

quando no que diz respeito ao acompanhamento do estudante em suas 

atividades curriculares obrigatórias); 

b) 4h dedicadas às oficinas (tanto com estudos preparatórios, quanto com 

os encontros previstos no Projeto); 

c) 4h dedicadas aos seminários (tanto com estudos preparatórios, quanto 

com os encontros previstos no Projeto). 

OBS: O estudante deverá desenvolver ainda um Projeto/Plano de trabalho de no 

mínimo 2 páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaço duplo entre 

linhas, constando um problema filosófico para ser estudado. 
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CRITÉRIOS PARA PERMANÊNCIA NO PROJETO: 

Em conformidade com o edital PRG/UFLA n
0
22/2013, item 6.2, alínea d), o 

bolsista: 

a) deverá ter evolução acadêmica com ausência de reprovação em nenhuma 

disciplina, a partir do ingresso no Projeto; 

b) Participar com entrega de relatório de todos os eventos promovidos pelo 

Curso de Filosofia.   

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 

A seleção dos candidatos a bolsas será realizada por meio de uma única etapa 

em que serão analisados o Coeficiente de rendimento geral do estudante 

(conforme pontuação do item 8.2 do edital PRG/UFLA n
0
22/2013) e o 

Projeto/Plano de trabalho (valor: 5), dos quais será obtida a média aritmética 

simples. Nos casos de estudantes do 1º período e que não se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, não haverá análise de Coeficiente 

de rendimento e o Projeto/Plano de trabalho terá valor 10. 

OBS: Das 25 vagas, 13 serão destinadas para estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (atestada pela PRAEC), que igualmente serão 

avaliados conforme os critérios acima. No caso de inscrição de menos de 13 

estudantes para essas bolsas, o número remanescente de bolsas será 

disponibilizado para a concorrência geral de estudantes. 

   

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Os candidatos a bolsas deverão entregar cumprir todas as alíneas dos itens 3.2 e 

6.2 do edital PRG/UFLA n
0
22/2013, bem como entregar no ato de inscrição os 

seguintes documentos: 
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a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Cópia de RG e CPF; 

c) Histórico Escolar Completo; 

d) Tabela de coeficiente de rendimento geral do estudante; 

e) Projeto/Plano de trabalho de no mínimo 2 páginas, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, com espaço duplo entre linhas, constando um 

problema filosófico para ser estudado.   


