
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 10/2020

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS
HUMANAS – 22/10/2020.

 

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS DA REGIONAL
GOIÁS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições regimentais e
estatutárias, convoca os membros do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas e convida os servidores e estudantes interessados para reunião ordinária a realizar-se
no dia 22 de outubro de 2020, quinta-feira, com início às 09h e término previsto para 1h, na
Plataforma Google Meet no endereço eletrônico: https://meet.google.com/bqn-cxrk-dtz?
authuser=0, para tratar dos seguintes assuntos:

 

Pautas:

1) Aprovação da Ata da Reunião 09;

2) Relatórios de Pós-Graduação: Geandra (23070.044920/2019-20);

3) Relatórios de Pós-Graduação: Bruna (23070.003178/2018-11)

4) Homologação Ad Referendum: Projeto de Extensão: "Saúde Mental dos profissionais de saúde
em tempos de pandemia" - Profa. Ionara;

5) Aprovação Resultado da Eleição Chefia da Unidade (23070.035374/2020-70);

6) Homologação Ad Referendum Projetos de Extensão: "A Educação do Campo e a Alternância:
uma parceria entre educação básica e formação docente no município de Goiás";

7) Homologação Ad Referendum Projetos de Extensão: "Cum versare: inclusão e acessibilidade
na UFG Regional Goiás";

8) Homologação Ad Referendum Projetos de Extensão: "Laboratório de Prática Docente e
Diversidade (LAPRADI);

9) Homologação Ad Referendum Projetos de Extensão: "Escolarização e processos inclusivos:
Modelos 3DR como possibilidade de inclusão e acessibilidade para estudantes com baixa visão";

10) Homologação Ad Referendum Planos de Ensino - Roberta Rocha Ribeiro;

11) Relatório Semestral Pós-Doc - Ana Colantoni;
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12) Projeto de Pesquisa - Ricardo;

13) Aprovação de vagas para mudança de grau acadêmico;

 

Informes:

1) Resolução CONSUNI35/2020 - Calendário Acadêmico (Processo 23070.044609/2020-14);

2) Projeto de Extensão - Janaína (Processo 23070.046113/2020-85);

3) Professor Substituto - Filosofia;

4) CONPEEX;

5) Associação Egress@s UFG;

6) Início das Atividades PIBID e RP;

7) Assinaturas nos processos das reuniões;

8) Relatórios Ouvidoria UFG (Processo 23070.046621/2020-63);

9) Resolução CONSUNI 53/2020 (Processo 23070.047013/2020-76);

10) Edital 01/2020 PROPESSOAS (23070.046358/2020-11);

 

 

Goiás, 22 de outubro de 2020.

 

 

Prof. Me. Carlos Antônio Pereira Júnior

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Regional Goiás/UFG

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 10:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antônio Pereira Júnior,
Chefe, em 22/10/2020, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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verificador 1573303 e o código CRC 39306959.

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1573303
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO A VOZ E VOTO)

Estiveram presentes à reunião ordinária nº 10/2020 do Colegiado da UAECH os conselheiros e
as conselheiras com direito a Voz e Voto que abaixo assinaram.

 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Regional Goiás, 22 de Outubro de 2020.

 

Carlos Antônio Pereira Júnior
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antônio Pereira Júnior,
Chefe, em 22/10/2020, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Delgado De Carvalho,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Vitor De Almeida Silva, Professor
do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Amorim De Matos Júnior,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:09, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 22/10/2020, às 09:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 22/10/2020, às 09:19, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1594206 e o código CRC E24FA5CF.

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1594206
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO APENAS A VOZ)

Estiveram presentes à reunião ordinária nº 10/2020 do Colegiado da UAECH os participantes
com direito a Voz que abaixo assinaram.

 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Regional Goiás, 22 de Outubro de 2020.

 

Carlos Antônio Pereira Júnior
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1594208

Lista de Presença (com direito apenas a voz) UAECH-RG 1594208         SEI 23070.042965/2020-01 / pg. 6



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 09/2020/2020 - UAECH-RG

Goiás, 17 de setembro de 2020.

Nona Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, por
videoconferência, utilizando a plataforma  institucional Google Meet, realizou-se a nona reunião
ordinária do Colegiado da UAECH, convocada pelo Prof. Carlos Antônio Pereira Júnior, Chefe da
Unidade (Processo SEI 23070.038314/2020-17). Estavam presentes na reunião: Prof. Carlos
Antônio Pereira Júnior, Prof. Vitor de Almeida Silva, Prof. Hélio Simplício Rodrigues Monteiro,
Profa. Denise de Oliveira Alves, Profa. Renata Maria Santos Arruda, Prof. Silvio Carlos Marinho
Ribeiro, Prof. Ricardo Delgado de Carvalho, Profa. Danielle Silva Beltrão; Kauara Lana de Sousa
e Janaina Alves da Cruz, representantes das TAE’s da UAECH; Camila Marques Menezes,
Secretária Executiva e Administrativa da UAECH; Mariana Alves de Carvalho, discente do curso
de Filosofia e membra do DAFIL. Prof. Welson Barbosa Santos justificou a ausência. 

Professor Carlos inicia a reunião solicitando que todos(as) os(as) Conselheiros(as) assinem as
atas e as frequências das reuniões anteriores que estiveram presentes. O docente comunica que
enviará um e-mail com os números dos processos no SEI das reuniões do Colegiado da UAECH
de 2019 e 2020. Em seguida, ele apresentou os seguintes pontos de pauta: 

Pauta:

1) Aprovação da Ata da Reunião 08;

APROVADA sem ressalvas. 

2) Aprovação Projetos de Extensão - Ionara, Cícero e Roberta;

APROVADOS os Projetos de Extensão: "Saúde Mental e Atenção Psicossocial na COVID-19" e
"58 anos da Psicologia como Ciência e Profissão no Brasil", coordenados pela Profa. Ionara
Vieira Moura Rabelo; "O gênero artigo acadêmico-científico: análise, interpretação e produção
textual", coordenado pela Profa. Roberta Rocha Ribeiro e "Filosofia Goiás – mídias digitais dos
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás", coordenado pelo
Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira.

3) Homologação Ad Referendum no processo: 23070.037179/2020-84;

HOMOLOGADO o Ad Referendum a atribuição da carga horária completa para as docentes nos
seguintes componentes:

1. CHU0013 – ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE I –  Mariane Farias de Oliveira
(Licenciatura);

2. CHU0013 – ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE I –  Mariane Farias de Oliveira
(Bacharelado);
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3. CHU0034 – FILOSOFIA MODERNA II – Júlia Sebba Ramalho (Licenciatura);

4. CHU0034 – FILOSOFIA MODERNA II – Júlia Sebba Ramalho   (Bacharelado).

4) Homologação Ad Referendum no processo: 23070.039538/2020-38

HOMOLOGADO o Ad Referendum a atribuição da carga horária completa para a docente e o
docente no seguinte componente de acordo com o Ofício 33 (1531529).

1. CHU0129 - Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Educação do Campo

Informes:

1) Remoção Prof. Rodrigo;

Prof. Carlos informa que o processo de remoção do Prof. Rodrigo foi concluído. Professor Ricardo
questiona sobre os códigos de vagas e sobre a situação dos professores substitutos. Prof. Carlos
explica que o LEDOC já perdeu 2 códigos de vaga e os professores substitutos estão vinculados
à vagas dos docentes efetivos licenciados. No momento, não há código de vagas disponíveis para
UAECH.  Prof. Silvio observa que deve haver critérios para o afastamento (licença para
qualificação ou capacitação, remoção, permuta, redistribuição) dos docentes. Prof. Vitor ressalta
que a situação das remoções com perdas dos códigos de vagas são extremamente prejudiciais
aos docentes, aos estudantes e à dinâmica de trabalho dos cursos que perdem essas vagas, tal
como o LEdoC. 

2) Edital PROBEC/PROVEC;

Os projetos deverão estar cadastrados e vinculados ao Edital PROEC Nº 01/2020 no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFG – Módulo Extensão, sendo o
período de vigência do projeto com data de início igual ou anterior a 31 de dezembro de 2020 e
término em data igual ou posterior a 31 de dezembro de 2021. Serão contemplados 60 (sessenta)
projetos com bolsa, no valor de R$ 400,00, com duração de 10 meses, sendo 1 (uma) bolsa
PROBEC para cada projeto selecionado e até 7 (sete) voluntários PROVEC. Os projetos deverão
ser encaminhados exclusivamente pelo coordenador, por meio do SIGAA - Módulo Extensão, no
período de 14/09/2020 a 02/10/2020. Prof. Carlos fala que não teremos 1 bolsa garantida, como
nos anos anteriores, e ressalta que as bolsas são instrumentos importantes de permanência dos
estudantes.

3) Interlocutores do ERE;

Kauara é a servidora interlocutora do ERE na UAECH. Ela se coloca à disposição de todos(as) os
servidores(as) da UAECH. 

4) Invasão na live do grupo GERES;

Kauara relata a invasão na live do grupo GERES sobre Identidade Negra, no dia 12/09/20.
Segundo o relato, o momento foi horrível, com cenas pornográficas, palavrões... Ela pontua que
muitos participantes não retornaram para atividade, mesmo após à mudança de sala, pois se
sentiram constrangidos e afetados. O relato foi informado à Procuradoria da UFG. Prof. Carlos
indica a plataforma RNP e explica que ela é mais segura. 

5) Comissão de Isolamento e Tecnologias de Informação Digital e Comunicação;

Prof. Ricardo fala da importância de fazer o acompanhamento dos estudantes matriculados no
ERE. O docente  sugere que seja feito um levantamento daqueles que não estiverem acessando
as atividades síncronas e assíncronas e seja enviado à COGRAD, para que seja averiguada a
situação de cada estudante ausente. Ele disponibiliza seu e-mail institucional e se coloca à
disposição para contribuir como membro do GT. 
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6) Organização dos Documentos do Estágio;

Prof. Silvio fala que há uma falha na comunicação com a PROGRAD sobre os procedimentos
relacionados ao Estágio no ERE. Prof. Carlos se coloca à disposição para esclarecer dúvidas
sobre o estágio e sobre os sistemas da UFG. 

7) Professores Substitutos;

Prof. Carlos informa que enviou em ofício solicitando o chamamento do 3º colocado do processo
seletivo para os cursos de Filosofia para substituir a Profa. Ana Colantoni. Em breve, muito
provavelmente, teremos um edital para substituir a Profa. Vânia do LEdoC.

8) Concurso Prefeitura de Goiás.

Camila informa que o prédio da UAECH será utilizado para realização do concurso da Prefeitura
da Cidade de Goiás, nos dias 26 e 27. Ela destaca que será a Coordenadora Responsável pelo
Prédio (função atribuída pelo Centro de Seleção da UFG) e as servidoras Kauara e Janaina serão
aplicadoras de prova. 

A reunião foi gravada com a autorização dos conselheiros e encerrou às 10h45. 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antônio Pereira Júnior,
Chefe, em 22/10/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Delgado De Carvalho,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 22/10/2020, às 09:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:19, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 22/10/2020, às 09:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Denise De Oliveira Alves,
Professora do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 09:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 10:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Vitor De Almeida Silva, Professor
do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 10:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Sílvio Carlos Marinho Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 03/11/2020, às 21:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1594209 e o código CRC 42D7F37A.

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1594209
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÁS 

 
 

PLANO DE ENSINO - NÚCLEO LIVRE 

APRESENTAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Regional Goiás – Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 

Núcleo Livre oferecido no âmbito da UAECH/UFG/Regional 

Goiás 
 

 

Código da disciplina: 

CHU0183 

Disciplina: O gênero Artigo Acadêmico-

Científico: análise, interpretação e produção 

textual 
 

 

Turno: Vespertino Ano/Semestre: 2020/01 

Carga Horária Semanal: 04h  Carga Horária: 64h 

 

Carga Horária Total: 64h/a 

Docente responsável: Profª. Drª. Roberta Rocha Ribeiro 

EMENTA 

Apreciação dos conceitos, das funcionalidades e dos escopos textuais-discursivos do gênero Artigo 

Acadêmico-Científico. Leitura, análise, interpretação e produção de Artigo Acadêmico-Científico. 

Coesão, coerência e argumentação. 

OBJETIVOS 

Reconhecer as características e funcionalidades do gênero Artigo Acadêmico-Científico. Ler, 

analisar e interpretar o gênero Artigo Acadêmico-Científico. Produzir o gênero Artigo Acadêmico-

Científico em interface com os conhecimentos sobre coesão, coerência e argumentação. 

CONTEÚDOS 

UNIDADE I: conceitos e funcionalidades do gênero Artigo Acadêmico-Científico.  

UNIDADE II: leitura, análise e interpretação do gênero Artigo Acadêmico-Científico.  

UNIDADE III: produção do gênero Artigo Acadêmico-Científico em consonância com os 

conhecimentos a respeito de coesão, coerência e argumentação. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação, de natureza processual/dialógica, será constituída por duas etapas: N1 e N2 - ambas 

valendo de 0,0 (zero) até 10 (dez) pontos. A N1 contemplará atividades de leitura e escrita feitas 

pela/pelo estudante [com agendamento prévio] e entregues à professora para o e-mail 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÁS 

 
 

roberta.ribeiro@ufg.br, bem como as participações nas interações síncronas e assíncronas relativas 

ao atual ensino remoto. A N2, por sua vez, será a nota referente à produção final do Artigo 

Acadêmico-Científico. A soma das duas etapas de avaliação e a sua posterior divisão por 2 (dois) 

formarão a média final. 

CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDOS QUE SERÃO TRABALHADOS  

12/03/2020 Apresentação do Plano de Ensino e atividade diagnóstica 

03/09/2020 Apresentação do Plano de Ensino adaptado ao Ensino Remoto e introdução à 

disciplina com encontro síncrono via Google Meet  

08/09/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 1 sobre 

conceitos e funcionalidades do gênero Artigo Acadêmico-Científico (parte I) 

 

  
 

10/09/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 1 

15/09/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 2 sobre 

conceitos e funcionalidades do gênero Artigo Acadêmico-Científico (parte II) 

17/09/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 2 

24/09/2020 Orientação da primeira atividade da N1 com encontro síncrono via Google Meet 

01/10/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 3 sobre 

Leitura, análise e interpretação do Artigo Acadêmico-Científico 

08/10/2020 Orientação da segunda atividade da N1 e tira dúvidas sobre o vídeo 3 com 

encontro síncrono via Google Meet 

15/10/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 4 sobre coesão 

e coerência relacionadas ao Artigo Acadêmico-Científico 

22/10/2020 Orientação da terceira atividade da N1 e tira dúvidas sobre o vídeo 4 com 

encontro síncrono via Google Meet 

29/10/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 5 sobre 

argumentação relacionada ao Artigo Acadêmico-Científico 

05/11/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas sobre o vídeo 5 

12/11/2020 CONEPEC UFG/Regional Goiás 

19/11/2020 Encontro síncrono via Google Meet para orientação geral da escrita do Artigo 

Acadêmico-Científico (início da N2) 

 

26/11/2020  

Agendamento de atendimento individual para construir o cronograma de escrita 

do Artigo Acadêmico-Científico (encontro síncrono via Google Meet) 
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De 

27/11/2020 

até 

18/01/2021 

As/os estudantes escreverão seus artigos (individualmente) sob supervisão da 

professora (produção da N2) a partir do cronograma delineado no atendimento 

individual agendado, que ocorrerá via chamada de vídeo pelo WhatsApp. Cada 

atendimento individual será registrado no SIGAA. Nesse intervalo, a professora 

acompanhará a produção escrita de cada discente pelo SIGAA, e-mail 

institucional e WhatsApp (nesta última plataforma, é preciso que cada estudante 

agende o horário). Caso a/o aluna/o necessite sanar dúvidas, basta agendar com 

antecedência. OBS: feriados de Natal e Ano Novo serão respeitados 

22/01/2020 Encerramento da disciplina* 

*Todas as atividades referentes à N1 da disciplina terão um prazo médio de 10 dias para serem 

realizadas e entregues por e-mail à professora. Já a N2, que é o artigo, será feito aos poucos, 

conforme cronograma construído pela/pelo estudante sob supervisão da docente em atendimento 

individual. Mas os prazos serão dialogados com a turma e terão flexibilidade de entrega 

[considerando data limite de encerramento do semestre e tempo hábil para correção por parte da 

professora]. Estamos em situação de pandemia e faz-se necessário que a/o docente tenha 

sensibilidade e compreensão com as possíveis limitações do corpo discente. Eu, Profª. Drª. Roberta 

Rocha Ribeiro, buscarei dialogar com as/os estudantes com o intuito de auxiliá-las/los dentro do 

possível e estarei disponível para tirar dúvidas, conforme as orientações da UFG para o ensino 

remoto.   

OBS: as datas elencadas na tabela de cronograma poderão sofrer adaptações posteriores.   

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

KOCH, I. G. V. Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas. São Paulo: Contexto, 

2015.  

KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual: atividades de leitura e escrita. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008.  
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MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 

2013. 

Bibliografia Complementar 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

BAWARSHI, A. S.; REIFF, M. J. Gênero: história, teoria, pesquisa, ensino. São Paulo: Parábola, 

2013.  

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 
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PLANO DE ENSINO - 1º PERÍODO 

APRESENTAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Regional Goiás – Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo/Habilitação: Ciências 

da Natureza 

Código da disciplina: 

CHU0044 

Disciplina: Leitura e Produção Escrita I Turno: Noturno Ano/Semestre: 2020/01 

Carga Horária Semanal: 03h  Carga Horária: 32h 

 

Carga Horária Total: 32h/a 

Professora: Roberta Rocha Ribeiro 

EMENTA 

Noções elementares para leitura e produção de texto na perspectiva discursiva. Considerações sobre 

a concepção de texto. Processos de compreensão e depreensão dos sentidos de um texto. Práticas de 

leitura, escrita e reescrita de textos dissertativos. O parágrafo: conceito, estrutura e 

desenvolvimento do parágrafo dissertativo. Práticas de análise linguística aplicada ao texto 

dissertativo: colocação dos pronomes átonos, frase e sua constituição, oração e seus termos 

essenciais. 

OBJETIVOS 

Praticar leitura e (re)escrita de gêneros discursivos no contexto acadêmico. Compreender a 

constituição textual/discursiva/semântica de gêneros no contexto acadêmico. Analisar a estrutura 

do parágrafo em consonância com as concepções de frase e oração.   

CONTEÚDOS 

UNIDADE I: Leitura, (re)escrita e constituição textual de gêneros discursivos no contexto 

acadêmico. 

UNIDADE II: Parágrafo, paráfrase, frase e oração. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação, de natureza diagnóstica/processual/dialógica, será constituída por duas etapas: N1 e 

N2 - ambas valendo de 0,0 (zero) até 10 (dez) pontos. A N1 contemplará as atividades de leitura e 
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escrita feitas pela/pelo estudante [com agendamento prévio] e entregues à professora para o e-mail 

roberta.ribeiro@ufg.br, bem como as participações nas interações síncronas e assíncronas relativas 

ao atual ensino remoto. A N2, por sua vez, será uma atividade com questões dissertativas a respeito 

da articulação dos conteúdos trabalhados no decorrer da disciplina. A soma das duas etapas de 

avaliação e a sua posterior divisão por 2 (dois) formarão a média final.  

CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDOS QUE SERÃO TRABALHADOS  

12/03/2020 Oficina para utilização das plataformas SEI e SIGAA 

03/11/2020 Apresentação do Plano de Ensino e introdução à disciplina com encontro 

síncrono via Google Meet  

04/11/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 1 sobre a 

importância da leitura e da (re)escrita em contexto acadêmico com explicação 

da atividade diagnóstica (parte da N1) 

10/11/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 1 

11/11/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 2 sobre 

introdução aos gêneros discursivos acadêmicos: textos e suas funcionalidades 

com explicação de atividade avaliativa (parte da N1) 

17/11/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 2 

18/11/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 3 sobre a 

constituição do parágrafo com explicação de atividade avaliativa (parte da N1) 

24/11/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 3 

25/11/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 4 sobre a 

paráfrase com explicação de atividade avaliativa (parte da N1) 

01/12/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 4 

02/12/2020 Envio por parte da professora [via e-mail e/ou SIGAA] do vídeo 5 sobre frase e 

oração com explicação de atividade avaliativa final (N2) 

08/12/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas ligadas ao vídeo 5 

15/12/2020 Encontro síncrono via Google Meet para tirar dúvidas finais e para 

encerramento da disciplina 

19/12/2020 Prazo final para as/os estudantes efetuarem a entrega das atividades da 

disciplina* 
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*Todas as atividades referentes à disciplina terão um prazo médio de 10 dias para serem 

realizadas e entregues por e-mail à professora. Mas os prazos serão dialogados com a turma e 

terão flexibilidade de entrega até 19/12/2020. Estamos em situação de pandemia e faz-se 

necessário que a/o docente tenha sensibilidade e compreensão com as possíveis limitações do 

corpo discente (aqui, especialmente da LEdoC por se tratar de contexto campesino, muitas vezes 

com dificuldades de acesso à Internet). Eu [Profª. Drª. Roberta Rocha Ribeiro] buscarei dialogar 

com as/os estudantes com o intuito de auxiliá-las/los dentro do possível e estarei disponível para 

tirar dúvidas, conforme as orientações da UFG para o ensino remoto.   

OBS 1: as datas elencadas na tabela de cronograma poderão sofrer adaptações posteriores.   

OBS 2: trabalharemos, em grande parte das atividades, temáticas as quais articulam nossos 

conteúdos com o atual contexto pandêmico no campo. Assim, cumpriremos no presente ensino 

remoto as interfaces entre Tempo Universidade [momentos síncronos e assíncronos com a 

professora] e Tempo Comunidade [atividades articuladas à realidade das/dos alunas/os do campo 

sob orientação da professora] tão importantes para a vivência da Alternância [eixo da Licenciatura 

em Educação do Campo].  

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

GARCIA, O. Comunicação em prosa moderna. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010. 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. 21. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 17. ed. São Paulo Contexto, 2009. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. de. Guia prático de redação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

ANDRADE, M. M. de. A importância da leitura. In: ______. Introdução à metodologia do 

trabalho científico. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

______. Lições de português pela análise sintática. 18. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

KOCH, I. G. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos de um texto. São Paulo: Editora 

Contexto, 2012. 

KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual: atividades de leitura e escrita. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

MOTTA-ROTH, D. (Org.) Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola, 2005. 

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. H. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010. 
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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de analisar as potencialidades pedagógicas e lúdicas de jogos 

didático-filosóficos, este projeto almeja contribuir com o aprimoramento do 

processo de ensino-aprendizagem dos formandos em licenciatura de Filosofia; 

seja observando as relações dos conteúdos tradicionais e históricos da filosofia, 

e a conexão práxis entre a vivência teoria-prática das competências e 

habilidades por meio desses jogos didático-filosóficos. Em relação a estas 

competências e habilidades, almeja-se aperfeiçoar a perspicácia da tradução, 

isto é, a transformação de uma linguagem complexa em acessível aos 

educandos do ensino médio.  

 

Palavras-chaves: Ensino de Filosofia. Didática. Aprendizagem lúdica. Jogo 

didático-filosófico.  
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1. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, os estudantes do Ensino Médio (EM) têm com uma 

bagagem de leitura de mundo que é reflexo de um tempo repleto de tecnologias 

científicas, principalmente as inovações de aplicativos dos celulares e a internet 

das coisas. Acostumados na velocidade dos dedos e dos olhares no mundo 

digital, e muitas vezes deslumbrados pelas cores, músicas, enredos e 

personagens desse ‘mundo interconectado’, os adolescentes pouco atentam aos 

professores que usam métodos tradicionais em sala de aula, onde normalmente 

estes buscam informar ou socializar o conhecimento, não raramente, com 

didáticas desatualizadas. Assim, cônscios de que a leitura do mundo precede a 

leitura das palavras (FREIRE, 1989), pretende-se entender a potencialidade 

educativa e lúdica dos jogos presentes nas aulas de filosofia.  

Tais estudos visam a capacitação dos futuros graduandos em 

licenciatura de Filosofia da Regional Goiás, UFG, pois se pretende prepará-los 

para situações inusitadas em sala de aula, ressaltando a importância da união 

entre saberes a serem ensinados-aprendidos com a realidade social-escolar-

individual do estudante; não somente a ‘tradução’ do que é normalmente 

complicado de entender nas leituras filosóficas, mas igualmente na ludicidade-

filosófica em sala de aula. Logo, eis a importância do estudo e, o aprofundamento 

da produção de um jogo educativo-didático por este pesquisador1, visando a 

leitura das palavras e o entendimento desses conceitos que a história da filosofia 

nos herdou. Isto favorecerá a aprendizagem de maneira lúdica, propiciando 

motivação estudantil, incitando reflexões pessoais e coletivas, possibilitando 

novas formas de interação ‘dialógico-filosófica’ e social.  

A questão não se resume ao distanciamento atencioso dado pelos 

alunos do EM, mas principalmente por uma linguagem especializada que 

necessita e pode ser traduzida pelo professor em sala de aula, fazendo não 

somente uma mediação do tipo teoria-tradução, mas teoria-prática, ou seja, 

buscando igualmente uma aproximação entre o mundo da filosofia e o mundo da 

vida diária dos adolescentes, que comumente se mostra com interpretações 

superficiais. Sales é enfático nesse entrave do ensino-aprendizagem, quando os 

docentes ‘não falam a língua dos estudantes’: “depara-se na prática didática com 

 
1 Faz-se notar que o presente pesquisador está produzindo um jogo didático-lúdico sobre 
filosofia, denominado ‘Filosofia na trilha’ desde meados de 2019. 
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uma espécie de abismo cultural entre a vivência dos educandos e os conteúdos 

ministrados” (SALES, 2017, s/p). Desta forma, o estudo e produção dos jogos 

didático-filosóficos também têm por consequência a minimização desse 

problema. 

Dependendo do uso inventivo e criador que se faça de tal jogo didático-

filosófico, o docente pode contribuir com o desenvolvimento intelecto-social do 

educando, seu preparo para o exercício de cidadania e [por que não?] para o 

mundo do trabalho (BRASIL, 2006), destacando não somente uma utilidade 

pontual e prática da criatividade lúdica, mas principalmente existencial, de foro 

íntimo, desvelando o papel formador da filosofia. Tais finalidades sociais podem 

estar subentendidas nas competências e habilidades esperadas pelo egresso de 

Filosofia como propõe a obra Orientações curriculares para o ensino médio e, 

igualmente, dos estudantes do EM, entre outras, – com as devidas limitações –, 

que o jogo didático-filosófico propiciará:  

 

[…] b) capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre 
conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-política; c) 
capacidade para análise, interpretação e comentário de textos 
teóricos, segundo os mais rigorosos procedimentos de técnica 
hermenêutica e; d) compreensão da importância das questões 
acerca do sentido e da significação da própria existência e das 
produções culturais (BRASIL, 2016, p.31).  

 
 De outro modo, realça-se que o ensino de filosofia, por proporcionar 

uma competência discursivo-filosófica, e por estar assentado em pressuposto 

‘clássico’ da perenidade, não pode servir como doutrinação ou ideologização, 

antes é denúncia de uma ideologia fixista, que busca ocultar a dominação e a 

divisão de classes na sociedade brasileira. A história da filosofia, que 

normalmente é pesquisada e expressada no jogo didático, é a demonstração 

concisa de que as sociedades mudam, que não há ‘fato natural’ ou ‘sempre foi 

assim’ nas ideias e nas realidades construídas pelos discursos, e que as 

circunstâncias históricas influem na biografia e nos argumentos de tal 

pensador/a.  

Isto posto, fica evidente que o ensino de filosofia também faz parte das 

condições histórico-sociais da produção filosófica (CORTELLA, 2009), e há 

pulsante potencial individual e social de transformação daí advindo. Diante disso, 

essa pesquisa sobre a potencialidade lúdico dos jogos didático-filosóficos, se 
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debruçará em dois jogos que são utilizados como mediação do processo ensino-

aprendizagem, e que pretendem excitar o divertimento socializado e 

intelectualizado, a empolgação como consequência, a curiosidade, o discurso e 

a pesquisa; igualmente poderá proporcionar a quebra dessas ‘fixações estáveis’ 

criadas pelas ideologias. 

O primeiro jogo didático-filosófico analisado será o produzido por Talles 

Luiz de Faria e Sales, atualmente professor de Filosofia do Instituto Federal de 

Mato Grosso - IFMT. Este é um jogo inspirado nas Magic Cards, isto é, um jogo 

de cartas famoso entre o público adolescente; contendo um tabuleiro de madeira. 

O jogo adentra nos aspectos do mito, do conceito e do/a pensador/a, dando 

preferências aos contextos pictóricos e fotográficos que serão estudados 

enquanto a estética de Schiller, isto é, a sensibilidade humana como forma viva 

(SALES, 2018, s/p).   

O segundo jogo trata-se do ‘Jogo dos Filósofos’, desenvolvido para 

trabalhar com estudantes jovens e adultos do programa governamental Escola 

para Jovens e Adultos (EJA). Este trabalho teórico, está disponível no site 

CAPES, explicando sua formatação física com inúmeros itens a serem 

confeccionados: tabuleiro, pinos, construção das cartas (compreendendo seis 

filósofos: Platão, São Tomás de Aquino, Descartes, David Hume, Immanuel Kant 

e Friedrich Nietzsche), regras, desafios, objetivos do jogo e outros. O autor, 

Gabriel Moreira Beraldi, dentre outras contribuições teóricas e práticas, 

apresenta o conceito de ‘aprendizagem distraída’ de Ademilde Silveira Sartori 

(docente da Universidade de são Paulo – USP). Esta autora entende por 

aprendizagem distraída: “[...] à capacidade que o educador deve desenvolver em 

seus alunos, de estar atento às aprendizagens que podem surgir na distração, 

ou seja, nos momentos que não os ‘formais’” (BERALDI, 2017, p.16). 

Desta forma, analisando a potencialidade lúdica dos jogos de filosofia 

disponíveis na internet, pretendemos entender suas relações com os conteúdos 

tradicionais e históricos da filosofia, sua capacidade no processo de ensino-

aprendizagem e outras contribuições para o ensino de filosofia, destacando não 

somente sua tradução de um discurso complexo em linguagem acessível e das 

habilidades e competências exigidas legalmente.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O esforço para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem não é 

novidade. Igualmente a preocupação com o desenvolvimento da formação dos 

futuros professores. Em relação aos formandos licenciados em Filosofia, o 

desafio se torna ainda maior devido ao ensino dessa disciplina no Ensino Médio 

(EM). Sabe-se que esta disciplina não foi extinta do EM, mas sim sua 

obrigatoriedade. Atualmente vigora a Lei 13.415, de 2017, que afirma a filosofia 

como estudo e prática, não necessariamente como disciplina. Não que ela se 

tornou prescindível, mas agora se pode dilui-la em meio às outras disciplinas, o 

que indiretamente se caracteriza como ‘não obrigatória’. Porém, como o currículo 

brasileiro é estruturado em disciplinas, se torna mais difícil excluí-la da grade. 

Contudo, não deixa de ser uma maneira de ‘amordaçar a boca filosófica’, à 

maneira que o poder fez com Sócrates, Giordano Bruno e outros. Ainda assim, 

independe de ser a disciplina Filosofia ou outra, não deixa de ser imprescindível 

no merecimento da formação humana.  

Deste modo, o ensino de filosofia continua a todo vigor em muitas 

escolas visando a formação de um cidadão que reflita melhor suas condições 

sócio-políticas, sendo ativo em suas inferências – afirma Pascal que toda a 

dignidade humana consiste no pensamento – e ações de cidadania. Sílvio Gallo 

é um dos autores que têm o ensino de Filosofia como assunto principal. Ele 

argumenta que a didática da filosofia ainda está sendo construída em sala de 

aula e propõe quatro etapas em seu método: sensibilização, problematização, 

investigação e conceituação. Este projeto focará na sensibilização, que Gallo a 

entende como: “[...] chamar a atenção para o tema do trabalho, criar uma 

empatia com ele, isto é, fazer com o tema ‘afete’ os estudantes” (GALLO, 2012, 

p.96). Nessa afetação, o autor sugere a música, um poema, uma peça teatral, 

um filme e outros. Neste projeto estudaremos o jogo didático-filosófico como 

sensibilização. Não somente há sensibilização pelo movimentar estudantil em 

volta do jogo ou pela biografia do pensador/a, mas igualmente pela Filosofia 

tratar de temas que dizem respeito à vida humana, como liberdade, felicidade, 

justiça e poder.  

Lidia Maria Rodrigo (2009) é outra autora que entende a importância da 

sensibilização, porém denominada por ela de ‘introdução’. Sua proposta 

metodológica de ensino de Filosofia se resume em cinco etapas: introdução, 
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problematização, contextualização, texto e avaliação. Na fase da introdução, que 

pode ser uma música, pinturas, HQs, textos e outras, a autora argumenta que 

apresentado o item, parte-se para questionamentos: o que representa tal signo? 

Qual seu sentido? Quais problemas são tratados pelo/s pensador/es? Como foi 

a vida deste/a pensador/a? Verificaremos o jogo e seus signos como porta de 

entrada para a Filosofia. 

Se um jogo excita ludicidade e prazer, quem são os pensadores do 

lúdico? Podemos citar Johan Huizinga, Walter Benjamin, Vygotsky, Piaget e 

Paulo Freire, entre outros. Todos estes pensadores perceberam a relevância do 

lúdico no processo de ensino-aprendizagem, não somente sobre o aspecto 

espontâneo e criativo das interações sociais, mas igualmente a assimilação do 

conteúdo de modo significativo.  

Huizinga, autor de Homo ludens, destaca que o lúdico está enraizado 

em nossa história evolutiva, muito antes da cultura, se encontrando nos animais: 

“Os animais brincam tal como os homens. Bastará que observemos os 

cachorrinhos para constatar que, em suas alegres evoluções, encontram-se 

presentes todos os elementos essenciais do jogo humano” (HUIZINGA, 2000, 

p.05). Assevera ainda este autor que o jogo pode ser, na perspectiva psicológica, 

uma espécie de ‘realização de desejos’, na expressão de valores, e mesmo, uma 

‘ab-reação’, um deslocamento de impulso emocional prejudicial. De todo modo, 

o jogo ultrapassa os aspectos físicos, ‘significando certo sentido’ existencial, um 

simbolismo que confere prazer e possível repetição da ação.  

Neste aspecto simbólico, Piaget concorda com Huizinga, pois o jogo 

representa um símbolo – possivelmente de origem inconsciente –, uma 

imaginação que contribui para o desenvolvimento cognitivo. Assim sendo, o 

desenvolvimento dos jogos pode criar esquemas mentais lúdicos, propiciando 

uma série de combinações entre signos, podendo manifestar o mais vivo prazer 

na realização do exercício, que primeiramente se torna um ritual e, 

posteriormente, se desprende desse círculo unindo-se em novas representações 

(PIAGET, 1971). Talvez por isso, alguns adultos têm costume de soltar pipas, 

brincar de pega-pega, colecionar coisas ou de gostar de balançar (o presente 

pesquisador cresceu rodeado de redes de balanço e hoje possui uma – talvez 

isso foi o esquema criado na mente do bebê quando o pai ou a mãe o balançava 

para não chorar mais e ou dormir; aliás, é comum chamar esse objeto de ‘rede 
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de dormir’). Ou mesmo comprar uma bateria lembrando do presente de 

percussão que a avó lhe deu quando criança, ou de que se transformou em 

jornalista porque sua tia lhe presenteou uma máquina de escrever na infância. 

Será que Piaget concordaria que esses atos fazem parte de ‘esquemas lúdicos’? 

Provavelmente. A generalização e extensão desse esquema, que depende do 

sujeito, talvez tenha levado Rubem Alves afirmar: “um livro é um brinquedo feito 

de letras. Ler é brincar”. No entanto, sabemos que a maioria da população está 

longe de brincar nos livros; aparentemente ela está ‘brincando na tevê’, ou tendo 

a ilusão disso.  

Para o filósofo Walter Benjamin, é definitivo que a brincadeira2 originou 

nossos costumes: “(...) é a brincadeira, e nada mais, que está na origem de todos 

os hábitos” (1985, p.253). Benjamin reflete que a criança não está ausente do 

mundo social, já que utiliza o brinquedo como ‘diálogo mudo’ entre ela e as 

regras sociais (ou a sociedade), criando suas próprias experiências com 

tendência à repetição. O autor traz o exemplo de uma garotinha com uma 

boneca, reproduzindo cuidados de higiene, de culinária, com monólogos e 

outros. Se o adulto extravasa sua experiência e realiza uma catarse ao narrá-la, 

a criança recria um hábito na reiteração da ação lúdica, e possibilita novas 

atitudes ‘com o que a diverte’, inventando novas maneiras. Portanto, o lúdico não 

se resume em uma diversão supérflua e pejorativamente ‘infantil ou imatura’, o 

que poderia pensar o observador externo, mas cria condições da pessoa 

(adequada generalização) se adaptar ao meio circundante, fazer conexões 

criativas com os objetos e construir novos conhecimentos.   

Se Benjamin captou intuitivamente a importância do brinquedo sobre 

nossos hábitos, Vygotsky o demonstrou com vigorosos argumentos, que aqui os 

apresentamos resumidos e escassos. Para Vygotsky, o brinquedo abre potentes 

portas da capacidade de desenvolvimento mental e físico da criança e do 

adolescente; “o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob 

forma condensada” (VYGOTSKY, 1991, p.69).  

Para este pensador russo, inicialmente, na idade pré-escolar, a criança 

brinca através da imaginação e dos objetos-brinquedos que ela interage, tendo 

a imaginação papel preponderante; a imaginação “é o brinquedo sem ação” 

 
2 O termo ‘brincadeira’ está associado a vários tipos de ludicidade, porém, não necessariamente 
‘com regras’. Já ‘jogo’ pressupõe a existência de normas convencionais. 
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(VYGOTSKY, 1991, p.62). A interação com a imaginação possibilita a 

construção das regras (internas) sobre o brinquedo. Não há brinquedo sem 

regras, e estas passam a determinar a relação da criança com o objeto, que 

agora é do objeto de desejo. Esta relação ocasiona também a criação da zona 

de desenvolvimento proximal3 na criança. Desta forma, com o conhecimento em 

construção, percebe-se que as regras são o que dá prazer à criança e, 

igualmente, a realização de seus desejos. Sob o ponto de vista linguístico, a 

ação que a criança realiza com o objeto, lhe configura como o significado agindo 

dogmaticamente sobre o significante. Assim, atribuindo significado nas ações 

concretas com aquele objeto (‘agindo’ no mundo psíquico), aos poucos, a 

criança-adolescente se afasta do significado primeiro, abstraindo significados e 

ampliando ações no mundo. “Isto caracteriza a natureza de transição da 

atividade do brinquedo: é um estágio entre as restrições puramente situacionais 

da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser totalmente 

desvinculado de situações reais” (VYGOTSKY, 1991, p.66). Finalizando as 

contribuições pujantes do lúdico, Vygotsky afirma que quando em idade escolar, 

ao satisfazer as regras, a criança-adolescente contém impulsos imediatos de 

realização, desenvolvendo autocontenção e autodeterminação, e isto cria 

alicerce para a moralidade futura exigida na sociedade, possibilitando o 

desenvolvimento de um propósito de vida, dado pelo propósito do jogo. Enfim, o 

lúdico possibilita o desenvolvimento moral.  

Sobre Paulo Freire, falar desse insigne educador é trabalho simples e 

complexo. Simples porque absorve e perpassa inúmeras posturas pedagógicas 

cotidianas, e complexo porque suas conexões inusitadas levam a enredadas 

reflexões (teia de conceitos), e muitas delas, poderosas forças político-

pedagógicas – seu pensamento se assemelha mesmo a um encadeamento de 

assunções. Para o que nos interessa aqui, a importância da ludicidade na 

relação ensino-aprendizagem, Freire, visando a autonomia moral e a formação 

do cidadão crítico, adverte que “toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu 

cunho gnosiológico” (FREIRE, 2002, p.28), onde o conteúdo a ser ensinado-

aprendido, “envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em 

 
3 O termo ‘brincadeira’ está associado a vários tipos de ludicidade, porém, não necessariamente 
‘com regras’. Já ‘jogo’ pressupõe a existência de normas convencionais. 
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função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais” (FREIRE, 2002, 

p.28). Tais técnicas, métodos e materiais não podem dispensar o “gosto pela 

alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança (…)” 

(FREIRE, 2002, p.45) e outras qualidades indispensáveis à democracia. Pelo 

aspecto emocional, Freire entende que a emoção, seja da raiva, da alegria ou 

outra – emoções que o lúdico desperta –, são elementos inúmeras vezes 

decisivos na construção epistemológica do aprendiz, entendendo a importância 

de não se perder em seus limites. Para este educador, o professor não pode ter 

preconceito da alegria por ter postura séria, ou seja, “É falso também tomar como 

inconciliáveis seriedade docente e alegria, como se a alegria fosse inimiga da 

rigorosidade. Pelo contrário, quanto mais metodicamente rigoroso me torno na 

minha busca e na minha docência, tanto mais alegre me sinto (...)” (FREIRE, 

2002, p.53). E para terminar, “É digna de nota a capacidade que tem a 

experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto 

de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o 

sentido” (FREIRE, 2002, p.53).  

Desta forma, seja no aspecto cognitivo, no desenvolvimento de 

habilidades, no emocional, social ou outro, a ludicidade na prática pedagógica 

da sala de aula ou outro espaço, possibilita e potencializa a assimilação dos 

conteúdos almejados.  
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral:  

Analisar a potencialidade pedagógica e lúdica de jogos didático-

filosóficos, suas relações com os conteúdos tradicionais e históricos da filosofia, 

igualmente sua capacidade no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Objetivos específicos:  

A) Contribuir com o ensino de filosofia, não somente em seu aspecto 

lúdico, mas teórico;  

B) Compreender a vivência das competências e habilidades da Filosofia 

por meio dos jogos didático-filosóficos;  

C) Interpretar o reforço da pesquisa e dos conceitos em Filosofia por 

meio dos jogos;  

D) Assimilar o exercício estratégico do jogo na perspicácia da tradução, 

isto é, na transformação de uma linguagem complexa em acessível;  

E) Ler e comparar biografias e obras escritas dos filósofos; 

F) Aperfeiçoar a produção do jogo ‘Filosofia na Trilha’. 
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4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada refere-se à uma pesquisa bibliográfica e 

referencial sobre a temática ‘jogo lúdico’ e à uma experiência de pensamento 

das características de cada jogo didático-filosófico e suas respectivas 

contribuições pedagógicas.  

Assim, compreendendo que o jogo didático-filosófico está imerso no 

processo de ensino-aprendizagem, analisaremos sua potencialidade na 

perspectiva das habilidades e competências que estão presentes nas 

‘Orientações curriculares para o ensino médio’ (BRASIL, 2006) e possíveis 

comparações com as capacidades exigidas para o egresso de filosofia que 

constam no PPC do curso de licenciatura em filosofia.  

Levantamos como hipótese que as potencialidades que o jogo didático-

filosófico desenvolvem vão ao encontro do que dizem os teóricos do lúdico, entre 

eles, Johan Huizinga, Walter Benjamin, Lev Vygotsky, Jean Piaget e Paulo 

Freire; isto é, não somente estimulam o prazer pessoal e coletivo, mas 

contribuem com a aprendizagem do presente e futuro cidadão, seja nos aspectos 

práticos da criatividade, seja nas qualidades discursivas.  

Diante disso, planejamos dividir o andamento da pesquisa em quatro 

etapas: 1. Análise dos jogos didático-filosóficos disponíveis teoricamente, 

separando esta etapa em subetapas: a) potencialidades lúdicas, b) exame das 

habilidades e competências,  c) estrutura histórica da filosofia expressa, d) 

capacidade de tradução de uma linguagem complexa em acessível, e) 

levantamento de críticas pelo viés pedagógico-filosófico; 2. Leitura bibliográfica 

aprofundada dos autores clássicos e contemporâneos sobre o lúdico; 3. Relação 

entre as etapas 1 e 2; e 4. Possibilidades de aperfeiçoamento do jogo ‘Filosofia 

na Trilha’.  

A definição das etapas possibilita a duração de um ano de pesquisa 

neste assunto, compreendendo de 09 outubro de 2020 a 09 outubro de 2021.  
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

Por ser nosso público alvo os alunos da licenciatura em Filosofia, espera-

se que o desenvolvimento do projeto traga como primeiro resultado a evidência 

dos conteúdos filosóficos e práticas (inclusive lúdicas) advindas dos jogos 

didático-filosóficos, seu inter-relacionamento entre as vivências dos educandos 

e as habilidades e competências filosóficas exigidas no curso. Com estes 

subsídios, espera-se o aprimoramento do jogo ‘Filosofia na Trilha’, que tais 

contribuições sejam replicadas principalmente no ensino de filosofia e, quiçá, 

que suas metodologias possam ser compartilhadas para outras áreas envolvidas 

no processo de ensino-aprendizagem, não só no que diz respeito à tradução do 

complexo ao acessível, mas o desenvolvimento de um/a futuro/a pesquisador/a. 

Isto coaduna com a Resolução CEPEC nº 1557, em seu Art.3º: O “curso de 

Graduação compreende conteúdos, experiências, estágios e situações de 

ensino-aprendizagem, em que se articulam atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, voltados para a formação profissional e humanística de estudantes 

[...]”. O PPC do curso de Filosofia enfatiza esta competência de pesquisa em 

seus princípios norteadores: “os formandos possuirão familiaridade com as 

especificidades teóricas da pesquisa filosófica e com suas exigências formais e 

metodológicas”. Desta forma, espera-se ainda contribuir para a qualidade de 

vida do formandos em Filosofia da Regional Goiás, em seu aspecto intelectual, 

emotivo e moral, propiciados pelos jogos lúdicos. Em suma, os resultados 

esperados buscam atender o que Magalhães (2020) asseverou em “Relatos e 

reflexões – aprimorando o processo de ensino-aprendizagem na UFG”. A autora 

afirma que a construção de uma metodologia da práxis docente ajuda a 

transformar os sujeitos envolvidos e acaba por “favorecer a natureza intelectual 

e emocional dos estudantes, suas consciências, afetando a forma como pensam 

e aprendem” (MAGALHÃES, 2020, p.60).  
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1625195 e o código CRC 4020B119.

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1625195
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Regional
Goiás da Universidade Federal de Goiás, em reunião ordinária realizada no dia 22 de outubro de
2020, aprovou, por unanimidade dos presentes, o projeto de pesquisa: "ENSINO DE FILOSOFIA:
POTENCIALIDADE LÚDICA DOS JOGOS DIDÁTICO-FILOSÓFICOS" da Profa. Dr. Ricardo
Delgado de Carvalho, Matrícula n.º 2892095/SIAPE, docente da Unidade Acadêmica Especial
de Ciências Humanas da Regional Goiás

 

Cidade de Goiás, Gabinete da Chefia, 22 de outubro de 2020. .

 

 

Prof. Me. Carlos Antônio Pereira Júnior

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Regional Goiás/UFG

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antônio Pereira Júnior,
Chefe, em 22/10/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 10:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sílvio Carlos Marinho Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 03/11/2020, às 21:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1630823 e o código CRC 9BB2BB64.

Referência: Processo nº 23070.042965/2020-01 SEI nº 1630823
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E-mail - 1630958

Data de Envio: 
  22/10/2020 10:09:26

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    Ricardo Filosofia <ricarvalho73@hotmail.com>

Assunto: 
  Certidão de Ata

Mensagem: 
  Olá Ricardo,

segue a certidão de ata para o seu projeto de pesquisa.

Abraços!

Anexos:
    Certidao_de_Ata_1630823.html
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