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PROGRAMA
II. EMENTA
A filosofia da Educação no contexto educacional. Os fins da educação e da escola. Relações
entre ensino, cultura e ideologia. Educação e ciência nos marcos da modernidade.
III. OBJETIVOS
Geral:
1. Como continuidade da filosofia da educação I, o curso pretende abordar, de uma forma
abrangente, tópicos próximos a realidade educacional, fornecendo subsídios conceituais para que
o aluno problematize adequadamente temas atuais da educação contemporânea.
Especificos: Após o curso, espera-se que o aluno:
1. Situe adequadamente a filosofia da educação no âmbito do conhecimento humano, sendo capaz
de discernir a especificidade do questionamento filosófico e de examinar as tarefas da filosofia
da educação;
2. Conheça e discuta com propriedades os fins da ação educativa, em geral, e da escola, em
particular;
3. Seja capaz de analisar as relações entre ensino e cultura e de problematizar os condicionantes
ideológicos do ensino e da cultura;
4. Analise o impacto da ciência na educação moderna e saiba tratar epistemologicamente, de forma
introdutória, as relações entre ciência e ensino de ciências.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I – A FILOSOFIA E A COMPREENSÃO DA REALIDADE
1.1 – Condições históricas que permeiam a compreensão crítica da realidade
1.2 – O agir humano à complexidade da realidade
1.2.1 – A dimensão social
1.2.2 – A dimensão política
1.2.3 – A dimensão ética
1.2.4 – A dimensão educativa
UNIDADE II – AS TEORIAS DA EDUCAÇÃO
2.1 – As teorias não-críticas
2.1.1 – a pedagogia tradicional
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2.1.2 – a pedagogia nova
2.1.3 – a pedagogia tecnicista
2.2 – As teorias crítico-reprodutivas
2.2.1 – teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica
2.2.2 – teoria da escola dualista
2.2.3 – teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado.
2.3 – para uma teoria crítica da Educação
UNIDADE III – PROBLEMAS DA REALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA
3.1 – O magistério e o trabalho pedagógico hoje
3.2 – O compromisso ético do professora
3.3 – Dificuldades e perspectivas da educação com vista à construção da
cidadania.
UNIDADE IV – A EDUCAÇÃO DO OLHAR
4.1 - O olhar reflexivo da filosofia
4.2 - O olhar agudo das ciências
4.3 - O olhar da arte
4.4 - O olhar do outro
4.5 - A educação do olhar
V. METODOLOGIA
Aulas expositivas, estudo e discussões de textos, problematização de situações cotidianas que
remetem a uma articulação entre e prática, dinâmicas de grupo.
VI. AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada de forma contínua, através de estudos em grupo, participação nas
aulas e debates, bem como atividades individuais desenvolvidas ao término de cada unidade.
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