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Ementa
A Filosofia e o processo do filosofar como princípio educativo. A filosofia da educação na formação e na prática do educador. A educação mediando a prática
humana. A Filosofia na sala de aula do Ensino Fundamental. As relações entre educação, trabalho, cultura, subjetividade e ideologia. Estudo das principais
tendências do pensamento pedagógico a partir das contribuições dos educadores brasileiros contemporâneos.

Objetivo
Compreender os fundamentos filosóficos da educação;
Compreender a função da filosofia no processo educacional, em geral, e, particularmente, nos processos de ensino e aprendizagem;
Examinar as relações entre os sistemas filosóficos e a pedagogia;
Desenvolver os conceitos e o uso adequado dos termos filosofia, educação e filosofia da educação;
Discutir as dimensões éticas e políticas da educação.

Conteúdo
UNIDADE I – Filosofia e educação
1.1.Introdução ao filosofar
1.2.Fundamentos da educação

UNIDADE II – Antropologia filosófica e educação
2.1. O conceito de Liberdade
2.2. O conceito de Autoridade
2.3. O conceito de Autonomia

UNIDADE III – Moral e ética na educação
3.1. Ética e moral: definições
3.2. Ética e moral na escola

Metodologia
A disciplina se desenvolverá por meio de aulas expositivas e dialogadas, privilegiando leituras e estudos individuais, seminários, debates, exposições e
discussões temáticas sobre a educação.

Procedimentos
O (a) acadêmico (a) será avaliado (a) considerando a participação e assiduidade, bem como pela média ponderada de três notas parciais obtidas ao longo do
período letivo.
As atividades de avaliação serão as seguintes:
Prova individual sem consulta;
Seminário em grupo sobre tema pertinente e definido a partir do conteúdo;
Ensaio individual de até 4 laudas sobre tema definido a partir do conteúdo, com sustentação oral.
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