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Curso
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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Componente de grande amplitude teórica, que possibilita ao educando acessar as principais matrizes que influenciaram o processo educacional no
ocidente; contribuindo, deste modo, para a reflexão filosófica no que tange a formação da identidade docente para atender às exigências da
educação na contemporaneidade.

EMENTA*

As filosofias clássicas e suas relações com a educação. Concepções filosóficas que fundamentam a Educação no mundo moderno e
contemporâneo.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 -A importância da Filosofia na Formação do Educador.
 -Platão na formação do homem grego.
 -Agostinho e a ideia de educação centrada na figura de Deus
 -O pensamento moderno
 -Cartesianismo e educação
 -Política e educação em Rousseau
 -Fenomenologia e educação
 -Escola de Frankfurt e educação -
 -Marxismo – Antonio Gramsci

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Durante o curso de Filosofia da Educação o licenciando deverá ser capaz de:
Distinguir claramente a diferença entre introdução ao pensar filosófico, as fontes da Filosofia da Educação enquanto componente que estuda,
especificamente, a Educação seu ethos e  sua aplicabilidade na escola contemporânea.
Valorizar e utilizar os conhecimentos Filosóficos, historicamente construídos sobre a Educação como tentativa de resolver demandas da profissão
docente contemporânea e suas complexidades para o exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

OBJETIVO GERAL

Compreender os principais conceitos filosóficos que serviram de base para a concepção educacional no Ocidente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o sentido e a importância da Filosofia para a reflexão e ação das práticas educativas.
Entender as interações entre a licenciatura específica do aluno e a Filosofia da Educação.
Estabelecer ligações entre os principais períodos da filosofia e a história da educação.
Analisar a educação a partir das relações sociais, políticas, econômicas e culturais estabelecidas ao longo da história.
Compreender a educação no contexto histórico atual do Brasil.

METODOLOGIA

O presente componente curricular será desenvolvido a partir de aulas expositivas-dialogadas, procurando-se, todavia, envolver o estudante na
reflexão filosófica. Buscar-se-á favorecer momentos de debates, a partir dos temas apresentados pelo docente e suas inquietações a partir das
leituras individuais e em grupos; pesquisas na biblioteca durante o período das aulas e extra-aulas, como também, das sínteses verbais de aulas
anteriores, a título de retrospectiva, e resenhas de textos estudados – relacionados aos temas do curso – quando forem solicitadas pelo docente.
Comentários de filmes e outras ferramentas que se vinculem ao curso.

AVALIAÇÃO

É o desdobramento do debate, através da produção de pequenos textos, fichamentos com apresentação em aula.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O cronograma corresponde a ordem estabelecida pelo conteúdo proposto. Há uma projeção da quantidade de aulas por conteúdo. Porém, o
tempo que cada conteúdo terá, dependerá do amadurecimento do grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*
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MANACORDA, M. A. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1995.
PAGNI, Pedro Angelo e Silva  Divino José (Orgs.). Introdução à Filosofia da Educação: Temas contemporâneos e História.
PARISSÉ, Gabriel. Introdução à Filosofia da Educação. Autêntica, BH, 2008.
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