
LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ENSINO DE FILOSOFIA E 

SOCIOLOGIA - LEFIS 

PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO 

 

Curso de extensão: Metodologia de Ensino de Filosofia: História, temas e 

problemas. 

Ministrante: Cleber Duarte Coelho. (Dr. em Filosofia, professor do Depto. de 

Metodologia de Ensino da UFSC.) 

Carga horária total: 40 horas. 

Modalidade: Remoto. 

DATAS: 24/03/2021, 07/04/2021, 28/04/2021, 12/05/2021, 26/05/2021, 09/06/2021. 

(Quartas-feiras, nas datas elencadas, das 17:30 às 18:30 horas) 

LOCAL: Encontros via plataforma google meet.  

EMENTA: Ensino de Filosofia e suas metodologias. A Filosofia e a nova BNCC. 

Ensino de Filosofia em tempo de pandemia. A experiência docente em diferentes 

contextos: escolas públicas, particulares e federais. 

REQUISITOS: Leitura prévia dos textos para discussão nas datas elencadas. 

OBJETIVOS: Busca-se fundamentalmente proporcionar fundamentação teórica 

acerca das possíveis metodologias de ensino de Filosofia e a nova BNCC. Buscar-

se-á também oportunizar debates, a partir de referências teóricos previamente 

estabelecidas, acerca do ensino remoto e suas implicâncias para o docente da área de 

Filosofia, em diferentes contextos escolares. 

Número de vagas: 40 

Público-alvo: Docentes da rede pública e privada de Educação infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. 

Conteúdos a serem ministrados/abordados: 



- Ensino de Filosofia a partir de sua história, seus temas e problemas.  

- Ensino de Filosofia e a nova BNCC. 

- Pedagogia filosófica: pedagogia da pergunta e pedagogia do diálogo. 

- O ensino de Filosofia e as novas demandas da pandemia: modelo remoto, híbrido e 

tecnologias. 

Forma de avaliação: desenvolvimento de uma redação filosófica (breve ensaio) sobre 

os temas abordados no curso. 

Bibliografia a ser utilizada: 

BRASIL. Base nacional curricular comum. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_

site.pdf     Acesso em 02 de março de 2021.   

CERLETTI, A. O ensino de Filosofia como problema filosófico. Tradução de          

Ingrid Müller Xavier. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2009. 

COELHO, C. D. Metodologia de ensino de Filosofia. Florianópolis: EAD - UFSC, 

2014. 

GALLO, S. Metodologia do ensino de filosofia. Uma didática para o ensino médio. 

Campinas: Papirus, 2012. 

HORN, Geraldo Balduino. Ensinar Filosofia. Pressupostos teóricos e 

metodológicos. Ijuí: Unijuí, 2009. 

MATOS, J. C. A formação pedagógica dos professores de filosofia. São Paulo: 

Loyola, 2013. 

NOGUERA, R. O ensino de Filosofia e a lei 10.639. Rio de Janeiro: Pallas, 2015. 

 

 

 

 


