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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96h 

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

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Estágio II 
 

EMENTA: Como a filosofia é ensinada? Investigação sobre as formas de ensino de filosofia na 
universidade e na escola básica. Elaboração do projeto de estágio tendo como fio condutor a 
articulação entre pesquisa e ensino.  
 

 
CONTEÚDOS 
 

▪ O ensino de filosofia na universidade e na escola 
▪ O ensino de filosofia na tradição do pensamento filosófico 
▪ Elementos para conhecer a trajetória do ensino de filosofia no Brasil, nos últimos 50 anos 
▪ Das teorias às práticas dos professores de filosofia no ensino médio brasileiro. 
▪ Projeto de Estágio 

 
OBJETIVO GERAL 
 
Identificar e problematizar os modos pelos quais o ensino da filosofia se efetiva, na universidade e 
na escola. Para tanto, o primeiro fio condutor do curso é o estudo das relações entre essas 
instituições no mundo contemporâneo, caracterizado pela fragmentação da experiência cultural. O 
segundo eixo do curso está centrado no acompanhamento e orientação à elaboração do projeto de 
estágio dxs estagiárixs, bem como de suas atividades na escola-campo.  
 
1ª UNIDADE     
Período: 31/08 a 28/09/2020  
CH da unidade: 24h 
 
OBJETIVO 

▪ Investigar como a filosofia é ensinada nas instituições educacionais contemporâneas, com 
o apoio de um referencial teórico que possibilite (i) rememorar  o lugar do ensino de filosofia 
como uma “questão” na tradição filosófica; (ii) problematizar esse ensino à luz das relações 
entre universidade, cultura, escola e formação; (iii) conhecer a trajetória do ensino de filosofia 
no Brasil, nos últimos 50 anos e o debate em torno à práxis dxs professorxs que ensinam a 
disciplina na escola e na universidade do nosso tempo. 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

a. Síncronas:  
. Encontros com a turma nos dias 31/8; 14, 21 e 28/9, com duração de 2h 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 dos textos: (i) “Universidade, humanidades e filosofia” (Franklin Leopoldo e Silva); (ii) “O 
ensino de filosofia como ‘questão clássica’ na tradição do pensamento filosófico” (Filipe Ceppas); (iii)  
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“O ensino de filosofia no Brasil: três gerações (debate)” com xs filósofxs: Marilena Chauí, João Carlos 
Salles e Marcelo Senna Guimarães; respostas às questões formuladas previamente pela professora 
(CH: 10h); 
. Análise do livro didático adotado pelo Cepae e dos planos de ensino dos professores de filosofia 
da escola. 
(CH: 6h)  
 
TIPOS DE INTERAÇÃO/RECURSOS 
Google Meet; Google Classroom; SIGAA; E-mail.   
 
PRODUÇÃO DX ESTUDANTE 
. Trabalho contendo as respostas às questões formuladas pela professora acerca dos textos 
estudados; 
. Roteiro/Proposta de atividades a serem desenvolvidas pelxs alunxs da escola-campo por meio (i) 
da exploração do livro didático; (ii) do acompanhamento e avaliação da produção dxs estudantes da 
escola, com a supervisão dos professores de filosofia do Cepae.   
  
AVALIAÇÃO 
. Participação dxs estudantes nos encontros semanais (dias 31/8; 14, 21 e 28/9) 
. Participação nas discussões do fórum/chat 
. Trabalho escrito (sobre os textos indicados nas atividades assíncronas) 
. Proposta de Atividades para xs alunxs da escola-campo. 

 
2ª UNIDADE 
Período: 05/10 a 30/11/2020 
CH da unidade: 42h  
 
OBJETIVO  

▪ Orientar a pesquisa e acompanhar a elaboração de planos de aula, a produção de textos e 
o desenvolvimento dos projetos de estágio. 

 
ATIVIDADES PREVISTAS  

a. Síncronas:  
. Encontro 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 um plano de aula, um texto de apoio para a aula e um roteiro de atividades para 
xs alunos da escola-campo. 
Leitura do texto para preparação da aula: “Filósofos na sala de aula” (Org. Vinícius de Figueiredo, 
v. 2) 
. Elaboração do Projeto de Estágio (com orientação individual a cada estagiárix) 
(CH: 28h) 

 
TIPOS DE INTERAÇÃO/RECURSOS 
Google Meet; Google Classroom; SIGAA; E-mail.   
 
PRODUÇÃO DX ESTUDANTE 
. Plano de Aula  
. Texto de apoio para a execução da aula 
. Roteiro de Atividades para a escola-campo 
. Projeto de estágio 
 
AVALIAÇÃO 
. Participação dxs 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 dx estudante”. 
 
3ª UNIDADE   
Período: 07/12 a 04/01/2021 
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CH da unidade: 30h 
 
OBJETIVOS 

▪ Orientar e acompanhar a produção final dos relatórios dxs estagiárixs;  
▪ 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 dos relatórios dxs estagiárixs; nos dias 21 e 28, palestras e 
entrevistas com convidadxs;   
. Encontro com a turma no dia 04/01/2021, para avaliação do curso e divulgação de notas.  
(CH: 10h) 
▪ Assíncronas:  
. Elaboração de texto 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 DX ESTUDANTE: 
. Participação no seminário com apresentação de trabalho. 
. Relatório de Estágio.  
 
AVALIAÇÃO 
Participação dxs estudantes no Seminário (dias 07, 14, 21 e 28/12) e nos fóruns de discussão; 
avaliação do trabalho e da apresentado no seminário; avaliação do relatório de estágio.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
CAZARIM, T. Lugar de aula, lugar de fala. Disponível em: 
<https://medium.com/@thiago_cazarim/lugar-de-fala-lugar-de-aula-2a99778a2469> Acesso em 28, 
fev, 2020. 
 
CEPPAS, F. “O ensino de filosofia como ‘questão clássica’ na tradição do pensamento filosófico”. 
Ensaios de filosofia nos trópicos – questões de ensino e aprendizado. Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, 2019, p. 23-35. 
 
CHAUÍ, M.; SALLES, J. C.; GUIMARÃES, M. “O ensino de filosofia no Brasil: três gerações (debate)”. 
In: 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), 
p. 13-44. 
 
FIGUEIREDO, V. (org.). Filósofos na sala de aula, v. 1, 2 e 3.  São Paulo: Berlendis & Vertecchia 
Editores, 2007; 2009. 
 
SILVA, Franklin Leopoldo e. “Universidade, humanidades e filosofia”. ISTVÁN, J. (org.). Seminários 
de pesquisa: humanidades, pesquisa, universidade. Comissão de Pesquisa FFLCH/USP, março de 
1994, p. 105-117. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ARANTES, P. et all; MUCHAIL, S. T. (org). A filosofia e seu ensino. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
São Paulo: EDUC, 1995. (Série eventos). 
 
ASPIS, R. L.; GALLO, S. Ensinar filosofia - um livro para professores. São Paulo: Atta Mídia e 
Educação, 2009.  

https://medium.com/@thiago_cazarim/lugar-de-fala-lugar-de-aula-2a99778a2469


4 

 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia - Universidade Federal de Goiás - Caixa Postal 131, Campus Samambaia - 74001 970, Goiânia – GO, Brasil  

Fone/Fax: (62) 3521-1164 

 

 
GALLO, S.; KOHAN, W. “Crítica de alguns lugares-comuns ao se pensar a filosofia no ensino médio”. 
Filosofia no ensino médio (vol. VI). 2ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 174-196. 
 
KUIAVA, E. A.; SANGALLI, I. J.; CARBONARA, V. (orgs.). Filosofia, formação docente e cidadania. 
Ijuí-RS: Editora Unijuí, 2008 (Coleção Filosofia e Ensino, 12). 
 
MAAMARI, A. M. e outros (orgs). Filosofia na universidade. Ujuí-RS: Editora Unijuí, 2006. (Coleção 
Filosofia e Ensino, 9).  
 
RODRIGO, L. M. Filosofia em sala de aula - teoria e prática para o ensino médio. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2009. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
(i)Outras obras/textos poderão ser acrescentados à bibliografia no decorrer do curso, caso seja 
necessário.  
(ii) Assistir a lives, cursos, “Webinários” veiculados nas redes - que contribuam para o esclarecimento 
dos conteúdos do curso -, são recursos aos quais xs estudantes poderão recorrer, para enriquecer 
e qualificar suas produções.  
(iii) As datas e locais de entrega das atividades, o peso de cada uma delas (para a atribuição das 
notas), bem como os critérios de controle da frequência serão divulgados no primeiro encontro com 
a turma.  
 

 


