
 

 

Atividade de Pesquisa e Extensão: Uma Filósofa por Mês 

Uma parceria entre o Grupo de Estudos em Reflexão Moral Interdisciplinar 

e Narratividade (GERMINA) e o Laboratório de Ensino de Filosofia e 

Sociologia (LEFIS) 

Esta é uma atividade de pesquisa e extensão de caráter filosófico e 
interdisciplinar. Ela se inscreve em um movimento coletivo de maior 
alcance, nacional e internacionalmente, naquilo que se tem chamado de 
Revisão do Cânone Filosófico, por um lado e, desde uma perspectiva 
metodológica consequente, nas Novas Narrativas em Filosofia ou em 
História da Filosofia. Trata-se da reparação de uma injustiça com a 
publicização de nomes apagados pela História da Filosofia. O projeto “Uma 
Filósofa por Mês” visa trazer à visibilidade os nomes, as imagens e as obras 
de filósofas que não fazem parte do cotidiano do ensino e da pesquisa 
filosófica brasileira, no intuito de torná-las nossas conhecidas, mas também 
de possibilitar a continuidade dos seus estudos pelo público acadêmico em 
formação. Neste sentido, um aspecto importante dessa atividade é sua 
ênfase na acessibilidade bibliográfica, historiográfica, imagética e textual, 
cujo aprofundamento se dá por meio de estudos semanais acerca de cada 
filósofa escolhida para ser estudada durante um mês. A cada mês uma nova 
filósofa entrará em cena, bem como atividades de pesquisa, divulgação e 
coletivização dos materiais produzidos, das reflexões pedagógicas e 
metodológicas sobre ela. 

O objetivo central do projeto é tornar pública e amplamente disponível a 
afirmação da existência e da importância das filósofas para variados 
processos teóricos, epistêmicos e metodológicos na História da Filosofia e 
no conjunto das atividades filosóficas, acadêmicas e não acadêmicas. 

O objetivo da parceria com o LEFIS é produzir reflexão aprofundada sobre 
o currículo filosófico na academia e nas escolas e proporcionar formação 
extensiva a professores e professoras da rede pública de ensino em 
filosofia. 

Dinâmica do Curso 

Para que o/a cursista receba um certificado de 20h, ele/a deverá participar, 
durante dois meses, das atividades propostas pela equipe de trabalho do 



 

 

projeto “Uma filósofa por mês”. Os meses em questão podem ser seguidos 
(ex: março e abril) ou não (ex: abril e junho), de acordo com a preferência 
do/a cursista e segundo a combinação bimestral que couber em sua 
agenda. É possível aumentar o tempo de participação e, 
consequentemente, o número de horas do certificado, sendo que cada mês 
a mais implica um aumento de 10h para o certificado. 

O curso é um misto de atividades individuais à distância e encontro virtual 
síncrono. Serão 5 momentos distintos a cada mês, conforme cronograma 
abaixo. Em geral, a equipe do projeto apresentará uma atividade por 
semana para o/a cursista, que poderá ser: ouvir um podcast, ler uma 
biografia e assistir a uma live. Um encontro mensal (virtual) também é 
previsto. Para cada momento e atividade, o/a cursista será avisado ou 
lembrado, por email e/ou mídia social, quanto à disponibilidade do material 
ou o dia e horário do encontro. É possível acompanhar a dinâmica do 
projeto “Uma filósofa por mês” em seus canais de divulgação 
[@umafilosofapormes]. 

Avaliação 

Como forma de avaliação, a proposta é que o/a cursista apresente um plano 
de aula referente à filósofa estudada no mês escolhido por ele/a. Assim, se 
a opção for por participar de dois meses, serão avaliados dois planos de 
aula. Se a opção for por três meses, serão três planos de aula. A cada mês, 
o plano de aula será referente ao material disponibilizado sobre a filósofa 
estudada naquele mês. Também será observada a participação nas 
reuniões virtuais.  

Cronograma 

Março - Será estudada a filósofa chinesa Ban Zhao (35-100) através de 
suas obras no campo da Literatura, Educação e História da China. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa, já disponível no site do Projeto: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 



 

 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual síncrono (2h): 30 de março, terça-feira, 
às 10h00 ou 30 de março, terça-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

 

Abril - Será estudada a filósofa italiana Trotula di Ruggiero (1050-1097) que 
tratou de temas da Filosofia da Medicina e da Biologia como: ginecologia, 
obstetrícia, anatomia, dentre outros. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site do 
projeto: https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de abril, sexta-
feira, às 10h00 ou 30 de abril, sexta-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Maio - Será estudada a filósofa espanhola Olivia Sabuco (1562-1646), que 
atuou no campo da Ontologia, da Filosofia da Medicina e da Filosofia da 
Ciência, discutindo temas como: natureza humana; interação entre corpo e 
mente; emoções;, abordagens terapêuticas, dentre outros. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site do 
projeto: https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 



 

 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 31 de maio, 
segunda-feira, às 10h00 ou 31 de maio, segunda-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Junho - Será estudada a filósofa mexicana Sor Juana Ines de la Cruz (1651-
1695) atuante no campo da Filosofia da Religião e que trabalhou com poesia 
e música, além da filosofia, discutindo direitos das mulheres, o problema da 
misoginia, o amor, dentre outros. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de junho, 
quarta-feira, às 10h00 ou 30 de junho, quarta-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Julho - serão estudadas duas filosófas: a lituana Emma Goldman (1869 - 
1940) e a brasileira Maria Lacerda de Moura (1887-1945). Ambas 
discutiram Ética e Filosofia Política, anarquismo, liberdade, relações de 
gênero e sexualidade, dentre outros. 



 

 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de julho, 
sexta-feira, às 10h00 ou 30 de julho, sexta-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Agosto - Será estudada a filósofa brasileira Nise da Silveira (1905-1999) 
atuante no campo da Filosofia da Mente, das Artes e da Estética. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de agosto, 
segunda-feira, às 10h00 ou 30 de agosto, segunda-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Setembro - Será estudada a filósofa japonesa Yuriko Saito (1950-) que 
atuou no campo da Ética e da Estética com temas de estética do cotidiano, 
ambiental e japonesa, dentre outros. 



 

 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de setembro, 
quinta-feira, às 10h00 ou 30 de setembro, quinta-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 

Outubro - Será estudada a filósofa nigeriana Oyèrónkẹ ́Oyěwùmí (1957 -)  
atuante no campo da Ética e da Filosofia Política, com discussões sobre 
gênero, raça e conhecimento, sociologia das desigualdades, feminismos 
transnacionais, estudos decoloniais e pan-africanos, dentre outros. 

1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 29 de outubro, 
sexta-feira, às 10h00 ou 29 de outubro, sexta-feira, às 19h00 

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 

 



 

 

Novembro - Será estudada a filósofa brasileira Ivone Gebara (1944-) que 
trabalha com Filosofia da Religião, Filosofia Feminista, Filosofia da 
Libertação, literatura, educação, ações comunitárias, projetos comunitários, 
ecofeminismo e temas relativos à fenomenologia do mal, estado laico, 
amizade, felicidade, fundamentalismo, tolerância, dentre outros. 
1. Leitura de bio-bibliografia da filósofa a ser disponibilizada no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

2. Audição de podcast a ser disponibilizado no site: 
https://germinablog.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-ensino-e-
extensao-uma-filosofa-por-mes/ (2h) 

3. Participação como espectador/a de live a ser apresentada no canal do 
projeto no Youtube (2h) 

4. Participação em encontro virtual mensal síncrono (2h): 30 de novembro, 
terça-feira, às 10h00 ou 30 de novembro, terça-feira, às 19h00  

5. Elaboração de um plano de aula a respeito da filósofa contemplada pelo 
mês a ser enviado por e-mail de acordo com modelo disponibilizado (2h) 


