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EMENTA  
 

O objetivo é aprofundar os fundamentos metodológicos trabalhados na disciplina 

"Seminários de leitura, análise e produção de textos filosóficos II". 
 

 
PROGRAMA E OBJETIVOS 

 
A disciplina será voltada para o estudo do lugar da leitura no processo de formação 

filosófica. Em primeiro lugar, o objetivo será promover com os próprios alunos uma reflexão 
sistemática sobre a natureza e a centralidade da leitura na sua própria formação no curso 
de filosofia. Em segundo lugar, o objetivo será prepará-los para, no desempenho da sua 
futura função de professores, inserirem de modo consciente e significativo a leitura de 
textos filosóficos nas suas estratégias de ensino-aprendizagem da filosofia.  

O curso terá uma parte instrumental inicial, na qual serão analisados argumentos 
reais, expressos em linguagem natural, retirados de textos filosóficos. O pressuposto é que 
a leitura de um texto filosófico requer o trabalho rigoroso de decifração das operações que 

efetuam seu sentido e lhe conferem unidade. Isso será realizado explorando e discutindo as 
sequências de exercícios propostas nos livros A Lógica dos Verdadeiros Argumentos de Alan 
Fisher e Comentário de Texto Filosófico de Évelyne Rogue.  

O complemento dessa parte instrumental será uma parte especulativa em que serão 
propostas discussões sobre os próprios conceitos de leitura, texto e formação. A base 
dessas discussões serão os textos de Ricouer, Danto e Britto. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será ministrada por meio de atividades síncronas e assíncronas. As atividades 
síncronas serão realizadas por meio das plataformas UFPR Virtual e Teams. As atividades 
assíncronas também serão realizadas por meio da UFPR Virtual, ambiente virtual de 
aprendizagem no qual ficará disponível aos estudantes o registro audiovisual das atividades 
síncronas para visualização e consulta a qualquer tempo. Os materiais didáticos serão 
predominantemente os títulos da bibliografia abaixo, que serão disponibilizados aos 
estudantes em formato digital, além de material utilizado nas exposições, tal como as 
apresentações em power-point. 

 



 
CRONOGRAMA E CARGA HORÁRIA 

 
As atividades síncronas serão realizadas semanalmente, de 18 de janeiro a 25 de março de 
2021, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 21h (18/01; 21/01; 25/01; 28/01; 01/02; 
04/02; 08/02; 11/02; 22/02; 25/02; 01/03; 04/03; 08/03; 11/03; 15/03; 18/03; 22/03; 
25/03). 
 
As atividades assíncronas serão realizadas quinzenalmente, e consistirão no 
desenvolvimento de um exercício na plataforma UFPR Virtual, que, além de servir para o 
cômputo da frequência na disciplina – cada atividade quinzenal corresponderá à frequência 

a 8 horas de aula –, servirá também para a avaliação do aproveitamento na disciplina, 
correspondendo, no seu conjunto, a 50% da nota. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

 

Os alunos serão avaliados com base nos exercícios realizados ao longo do curso e num 
ensaio reflexivo a ser entregue ao final do período letivo. Cada instrumento de avaliação 
corresponderá a 50% da nota final. 
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