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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) UFRGS nos proporciona a 

oportunidade de participar no desenvolvimento e exposição de aulas de Filosofia na Escola Estadual de Ensino 

Médio Padre Reus, com a supervisão e suporte do atual coordenador Leonardo Porto e do professor de Filosofia 

da escola, Fabio Goulart. O objetivo dessas participações é o aprendizado de como realizar um planejamento de 

aula por parte dos bolsistas, a introdução dos mesmos à prática didática e à sala de aula, assim como a ampliação 

do suporte aos alunos do colégio, que passam a ter uma equipe disponível tanto para aperfeiçoar os materiais 

didáticos, como para solucionarem dúvidas sobre os conteúdos. Nós, bolsistas do PIBID, Márcia Laux e Rafaela 

Nunes, tivemos o interesse de desenvolver e apresentar uma aula de Ética para os alunos do segundo ano, 

envolvendo a discussão e compreensão de preconceitos. Para tanto, houve a exposição de exemplos que 

envolvessem ações com diferentes tipos de preconceitos, mais especificamente os preconceitos de raça, de 

gênero e de sexualidade. Através dessa discussão com os alunos, mostramos como o ramo da Ética num geral, se 

utilizando da imparcialidade e da razão, aponta a prática do preconceito como moralmente inaceitável e, para a 

maioria das teorias, as justificações ou argumentos por trás dessas atitudes não seriam razões fortes para tal. Esta 

aula teve como norteador a obra “Elementos de Filosofia Moral“ de James Rachels. No XIII Salão de Ensino da 

UFRGS, iremos apresentar como foi a construção dessa aula e do seu método didático, além das impressões e 

resultados obtidos através das discussões e exposição dos alunos ao conteúdo. 
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