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UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio I  

CURSO: Licenciatura em Filosofia ANO: 2020/1 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Adriana Delbó (delbo@ufg.br) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 h/a 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6h/a (CH/Teórica: 2h/a CH/Prática: 4h/a) 

RECOMENDAÇÕES: Que @ alun@ já tenha cursado as disciplinas de Didática I e II. 

EMENTA 

Diagnóstico da escola-campo de estágio: observação, análise e problematização do seu 

funcionamento; identificação de problemas e potencialidades. Concepções de estágio e 

docência. Leitura crítica da legislação vigente para o ensino de filosofia no Brasil. 

 

OBJETIVO GERAL 

Acompanhar e analisar as condições do ensino de filosofia na escola campo a partir de 

fundamentos teóricos para a preparação e a reflexão da prática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Apresentar a concepção de estágio que embasa o projeto de formação de professores 

de Filosofia na Fafil/UFG, bem como os desafios desta concepção frente ao ensino 

remoto. 

▪ Discutir os problemas ligados às condições do ensino de filosofia na educação básica 

à luz (i) de uma breve reconstituição histórica; (ii) do estado da arte dos estudos, 

pesquisas e experiências recentes com o ensino de filosofia no nosso país e; (iii) das 

orientações curriculares nacionais para o ensino da disciplina no nível médio; 

▪ Criar condições para a inserção d@ estagiári@ nas atividades pedagógicas/virtuais 

na escola campo de Estágio; 

▪ Oferecer ferramentas que ajudem as e os estudantes (i) na escolha de seus objetos de 

estudos; (ii) na constituição de problemas e hipóteses que nortearão a investigação de 

seus projetos de estágio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

▪ Apresentação do Estágio do curso de Licenciatura da UFG: princípios e práticas. 

▪ Desafios para o Estágio em Filosofia por meio do ensino remoto. 

▪ O Estágio como pesquisa e a pesquisa no Estágio; 

▪ As condições do ensino de Filosofia no Brasil: apontamentos para uma reconstituição 

histórica e análise da situação atual; 

▪ Estudo dos “conhecimentos de filosofia” à luz das diretrizes curriculares nacionais 

para o Ensino Médio; 

▪ Acompanhamento das aulas ministradas à distância e de modo virtual na escola de 

educação básica com a finalidade de elaborar um diagnóstico; 

▪ Delimitação do objeto da pesquisa no Estágio: formulação do problema e hipóteses 

para uma investigação a ser realizada em dois anos (Estágios I, II, III e IV), com uma 

carga-horária de 400h. 

 

METODOLOGIA 
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▪ Atividades Práticas (nos espaços virtuais da escola campo) 

- As intervenções d@s estagiári@s vão acontecer após os estudos teóricos necessários 

à realização do diagnóstico na escola campo; 

- As atividades práticas serão planejadas em conjunto com os professores de filosofia 

da escola campo; 

- Orientações para a elaboração do diagnóstico: 

• das condições para o ensino e para a aprendizagem da filosofia por meio das 

aulas remotas; 

• do PPC da escola, do projeto de ensino de filosofia, do projeto de estágio da 

escola, dos planos de ensino da disciplina e do calendário acadêmico e de 

como tudo isso está se dando durante o retorno do calendário acadêmico em 

tempos de pandemia do COVID-19; 

• do funcionamento do conselho diretor da escola campo, participando de, pelo 

menos, uma reunião do colegiado; 

 

▪ Elaboração do problema de investigação no Estágio (com orientação individual a 

cada estagiári@). 

 

Metodologia, com vistas ao ensino remoto 

 

1ª UNIDADE 

Período: 31/08 a 28/09/2020  

CH da unidade: 24h 

 

OBJETIVO 

Estudo da bibliografia da disciplina (textos já adquiridos pel@s estudantes no início 

do semestre) para a compreensão da concepção de Estágio como projeto de pesquisa 

e pesquisa no estágio; da concepção do Estágio como “superação” da dicotomia entre 

teoria e prática; do ensino de filosofia como metodologia de estudo e de uma didática 

da filosofia centrada na ideia de problema (ou de problematizações); 

 

ATIVIDADES PREVISTAS 

a. Síncronas:  

. Encontros com a turma nos dias 31/8; 14, 21 e 28/9, com duração de 2h/a cada, para 

apresentação do programa (reformulado) seguida de orientações de leitura dos textos 

a serem estudados, esclarecimento de dúvidas e do modo de acompanhamento das 

atividades assíncronas.  

(CH: 8h) 

 

b. Assíncronas:  

Leitura orientada de textos (CH: 10h); 

Preparação para apresentação da leitura em aula (CH: 6h). 

  

 

TIPOS DE INTERAÇÃO/RECURSOS 

Livros; Google Meet; Google Classroom; SIGAA; E-mail.   
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PRODUÇÃO D@ ESTUDANTE 

. Trabalho contendo demonstrações de compreensões e dúvidas acerca dos textos estudados; 

. Elaboração escrita e/ou visual acerca da discussão dos textos. 

 

AVALIAÇÃO (sem atribuição de notas) 

. Participação d@s estudantes nos encontros semanais (dias 31/8; 14, 21 e 28/9) 

. Participação nas discussões do fórum/chat 

. Elaboração escrita e/ou virtual (sobre os textos indicados nas atividades assíncronas) 

 

2ª UNIDADE 

Período: 05/10 a 30/11/2020 

CH da unidade: 42h  

 

OBJETIVO  

Acompanhamento das atividades assíncronas na escola campo 

Realização de seminários temáticos (a serem realizados em grupo e/ou duplas a 

partir de textos listados na bibliografia básica) para apresentação da discussão sobre: 

1º.  O lugar da pesquisa na formação do professor de filosofia; 

 2º.  Reconstituição da “história” da filosofia como disciplina no currículo do Ensino 

Médio brasileiro; 

 3º. As condições do ensino de Filosofia no Brasil: situação atual; 

 4º. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Conhecimentos de 

Filosofia); 

 

ATIVIDADES PREVISTAS  

a. Síncronas:  

Encontros com a turma nos dias 05, 19, 26/10; 09, 16, 23, 30/11, com duração de 2h cada; 

 (CH: 14h) 

b. Assíncronas:  

. Elaboração de estudos e de recursos didáticos para apresentação dos seminários 

(CH: 28h) 

 

TIPOS DE INTERAÇÃO/RECURSOS 

Google Meet; Google Classroom; SIGAA; E-mail.   

 

PRODUÇÃO D@ ESTUDANTE 

Elaboração virtual dos seminários temáticos. 

 

AVALIAÇÃO (com atribuição de notas) 

. Participação d@s estudantes nos encontros semanais (dias 05, 19, 26/10; 09, 16, 23, 30/11), 

nos fóruns de discussão; avaliação do conjunto de materiais mencionados na “produção d@ 

estudante”. 

 

3ª UNIDADE  

Período: 07/12 a 04/01/2021 

CH da unidade: 30h 
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OBJETIVOS 

▪ Orientar e acompanhar a produção final dos relatórios d@s estagiári@s;  

▪ Realizar o XXII Seminário de Estágio em parceria com o Cepae. 

  

ATIVIDADES PREVISTAS 

▪ Síncronas:  

. Seminário programado para acontecer nos dias 07, 14, 21 e 28/12, com duração de 2h 

cada. Nos dias 07 e 14, apresentação da condição atual da pesquisa iniciada pelos 

estagiári@s; 

Nos dias 21 e 28, palestras e entrevistas com convidad@s;  

. Encontro com a turma no dia 04/01/2021, para avaliação do curso e divulgação de notas.  

(CH: 10h) 

▪ Assíncronas:  

. Elaboração de texto e outros recursos para a comunicação no Seminário 

. Elaboração da versão final do Relatório de Estágio.  

(CH: 20h) 

 

TIPOS DE INTERAÇÃO/RECURSO 

Google Meet; Google Classroom; SIGAA; E-mail. 

 

PRODUÇÃO D@ ESTUDANTE: 

. Participação no seminário com apresentação de trabalho. 

. Relatório de Estágio. 

 

AVALIAÇÃO 

Participação d@s estudantes no Seminário (dias 07, 14, 21 e 28/12) e nos fóruns de 

discussão; avaliação do trabalho apresentado no seminário e do relatório de estágio.  

 

AVALIAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE NOTAS 

 

• Elaboração da pergunta investigativa e produção de texto para apresentação e 

discussão nos seminários – condição para apresentação no seminário (0 a 2,5 pontos). 

• Análise das atividades assincronas realizadas escola campo/diagnósticos (0 a 2,5 

pontos). 

• Apresentação no Seminário de Estágio, ao final do semestre (0 a 5 pontos).  

 

BIBLIOGRAFIA*  

 

Básica 

ALVES, D. J. A filosofia no ensino médio: ambiguidades e contradições na LDB. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2002. 

BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio - Ciências humanas e suas 

tecnologias, vol. 3 (Conhecimentos de Filosofia). Brasília: Ministério da Educação / 

Secretaria de Educação Básica, 2006. 

CORNELLI, G.; CARVALHO, M; DANELON, M. (orgs.). Filosofia - ensino médio. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010 (Coleção Explorando 

o Ensino; v. 14). 

FÁVERO, A. A.; CEPPAS, F.; GONTIJO, P.; GALLO, S.; KOHAN.W. (Orgs.). O ensino de 
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filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais. Cadernos Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, 

pp. 257-284, set. dez., 2004. 

PIMENTA, G. S. & LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 5ª. ed. São Paulo: Cortez, 2010 

(Coleção Docência em Formação. Série Saberes Pedagógicos). 

 

Bibliografia Complementar 

AGAMBEN, Giorgio. Réquiem para estudantes. São Paulo: N-1 edições.org., 2020 < 

https://n-1edicoes.org/082 >. 

BATTISTELI, Bruna de Moraes. Cara colega de universidade, São Paulo: N-1 edições.org., 

2020 < https://n-1edicoes.org/092 >. 

BORBA, S.; KOHAN, W. (orgs.). Filosofia, aprendizagem, experiência. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2008. 

BRASIL-MEC/SEMT. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Ciências 

humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Média 

e Tecnológica, 1999. 

BRASIL-MEC/SEMT. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - Ciências humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da 

Educação / Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2002. 

COSTA, J. C. Panorama da história da filosofia no Brasil. São Paulo: Cultrix, 1960.  

 

* Conforme for necessário, outras obras/textos serão incluídos na bibliografia no 

decorrer do curso. 
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