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EMENTA 
 

 
Correntes filosóficas da modernidade e seus fundamentos para a análise crítica do 
pensar e do fazer educação: empirismo, racionalismo, positivismo, idealismo, 
fenomenologia, marxismo e teoria crítica. As novas concepções paradigmáticas: pós-
estruturalismo e pós-modernismo.Ética e cidadania.  
 

 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

 
 

Caracterizar o conhecimento filosófico e sua relação com a prática cotidiana e a ética, 
analisar os fundamentos filosóficos das diferentes práticas educacionais e discutir os 
desafios educacionais contemporâneos. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Compreender a educação como prática humana direcionada por determinadas 
concepções teóricas;  

 Caracterizar a atitude filosófica;  

 Dominar um corpo conceitual sobre os temas relacionados com a filosofia da 
educação;  

 Analisar os fundamentos filosóficos da educação bem como sua contribuição para a 
educação contemporânea;  

 Provocar reflexões e debates sobre os modelos pedagógicos adotados ao longo do 
tempo no sistema educacional brasileiro; 

 Compreender a relação entre ética e filosofia e a ética como tema transversal da 



educação. 
 
 

 

METODOLOGIA 
 

 
As ações a serem desenvolvidas visando alcançar os objetivos do curso terão as 
seguintes características: apreciação, leitura, sistematização e resenhas individuais e em 
grupo dos textos, imagens, vídeos e filmes previamente indicados; atividades escritas 
individuais e em grupo; acompanhamento das atividades propostas.  
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

I UNIDADE - Filosofia: Pressupostos e concepções de Educação 

1. Cultura, Trabalho, Educação; 
1.1. Noções de cultura; 
1.2. O trabalho; 
1.3. A Educação. 

2. Filosofia e Educação: elucidações conceituais 
2.1. O que é Filosofia; 
2.2. O processo do filosofar; 
2.3. Filosofia e Educação; 
2.4. Pedagogia. 

II UNIDADE - Escolas Filosóficas e Educação 

3. Correntes filosóficas da modernidade e seus fundamentos para a análise 
crítica do pensar e do fazer educação 
3.1. A concepção racionalista; 
3.2. O empirismo; 
3.3. O criticismo; 
3.4. O Idealismo. 

4. Correntes filosóficas da contemporaneidade e seus fundamentos para a 
análise crítica do pensar e do fazer educação 
4.1. A fenomenología; 
4.2. O Positivismo; 
4.3. O marxismo; 
4.4. O existencialismo; 
4.5. O estruturalismo; 
4.6. A Escola de Frankfurt. 

III UNIDADE - A formação do pensamento educacional brasileiro 
 

5. Pedagogia Liberal 
5.1.  Tendência Liberal Tradicional; 
5.2. Tendência Liberal renovada progressivista; 
5.3. Tendência Liberal renovada não-diretiva; 
5.4. Tendência Liberal Tecnicista; 



 
6. Pedagogia Progressista 

6.1. Tendência progresista libertadora; 
6.2. Tendência progresista libertária; 
6.3. Tendência progresista crítico-social dos conteúdos; 
 
 

7. Ética, Cidadania e Educação 
7.1. A Ética e a Filosofia; 
7.2. Educação e valores; 
7.3. Repensando o papel da Escola e da Educação na contemporaneidade. 
 

 
  
 
 

AVALIAÇÃO 
 

 

A avaliação do discente será resultado de um processo que envolverá o seu desempenho 
global na disciplina a partir dos seguintes aspectos: assiduidade; comprometimento com 
as leituras; participação nas discussões realizadas; postura de investigação ao longo das 
atividades desenvolvidas; realização integral das atividades propostas, atendimento à 
norma culta da escrita e apropriação do conteúdo. Assim, considerar-se-á aprovado o/a 
estudante que tiver frequência às atividades escolares igual ou superior a 75% da carga 
horária total da unidade curricular e Nota Final igual ou superior a 7,0 (seis), consideradas 
todas as avaliações previstas neste programa, entre as quais: sistematizações e 
socialização de textos + Um resumo (10,0); seminários + um resumo crítico(10,0) – 
unidade II; uma avaliação escrita + textos em grupo (10,0) - unidade III;  
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