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Ementa: A educação enquanto um processo fundamental da formação humana é o objeto
examinado na filosofia da educação. Diferentes matizes e perspectivas do tema serão
abordados sob o fundo teórico-filosófico de diferentes pensadores e vertentes filosóficas.
Serão privilegiados os aspectos envolvendo os processos de ensino, pesquisa e extensão
relativamente ao tema estudado.

Objetivos:
- Apresentar os principais desdobramentos do tema da educação dentro da filosofia;
- Apresentar as principais teorias filosóficas da educação;
- Analisar o tema da educação do ponto de vista filosófico social, político, linguístico e
ético;
- Analisar filosoficamente o tema da educação no Brasil.

Conteúdo Programático:
1. O lugar da educação na filosofia
1.1. O ideal de formação humana
2. Clássicos da filosofia da educação
3.1. Platão
3.2. Rousseau
3.3. Kant
3.4. Dewey
3. Origens filosóficas do pensamento pedagógico contemporâneo
4. Fenomenologia e educação
5. Linguagem, hermenêutica e educação
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6. Estética, cultura e educação
7. Pós-estruturalismo e educação
8. Leituras feministas sobre a educação
9. Filosofia, sociedade e educação
10. A filosofia da educação no Brasil
11. Pensar o lugar da filosofia no Novo Ensino Médio

Metodologia: As aulas serão ministradas por meio de exposição oral dos conteúdos
em sala com o uso de lousa, projetor e leitura direta dos textos. No sistema moodle
serão disponibilizados todos os textos propostos para leitura.

Cronograma:
25/08 - O lugar da educação na filosofia
Jeager. Paideia (Introdução)
01/09 - Clássicos da filosofia da educação: Platão
República (trechos selecionados)
08/09 - Clássicos da filosofia da educação: Rousseau
Paiva “Emílio: texto e contexto”
15/09 - Clássicos da filosofia da educação: Kant
Kant. “O que é esclarecimento?”
22/09 - Clássicos da filosofia da educação: Dewey
Dewey. Democracia e Educação (Cap. II)
29/09 - Avaliação I
06/10 - Origens filosóficas da pedagogia contemporânea
Suchodolski. A pedagogia e as grandes correntes filosófïcas. (pgs 32-44)
13/10 - Fenomenologia e educação
Merleau-Ponty. Psicologia e Pedagogia da Criança. (Cap. I)
20/27 - Linguagem, hermenêutica e educação
Hermann. “A questão do outro e o diálogo”
27/10 - Estética, cultura e educação
Horkheimer e Adorno. Dialética do Esclarecimento. (Cap. 3)
03/11 - Pós-estruturalismo e educação
Foucault. Vigiar e Punir. (Cap. “Os corpos dóceis” [primeira parte])
10/11 - Avaliação II
17/10 - Leituras feministas sobre a educação
Beauvoir. O Segundo Sexo. (trechos selecionados)
24/10 - Filosofia, sociedade e educação
Adorno. Educação e emancipação. (cap. “Educação… para quê?”)
01/12 - A filosofia da educação no Brasil
Freire. Pedagogia da Autonomia. (Cap. I)
08/12 - Pensar o lugar da filosofia no Novo Ensino Médio: desafios e possibilidades
Savian Filho “A BNCC e o futuro da filosofia no ensino médio”
15/12 - Avaliação III (final)
22/12 - Recuperação

PCC: As horas-aula de PCC serão cumpridas durante a quinta hora na forma de
tarefas de leitura, análise e resenha de textos, as quais devem ter como resultado a
confecção de textos dirigidos e de mapas conceituais que possam auxiliar o aluno em
sua formação e posteriormente em sua carreira profissional. O PCC deverá ser
utilizado para:
i) a geração de mapas conceituais e sinopses dos conteúdos estudados;
ii) a leitura e geração de fichamentos sobre os conteúdos ministrados.
A avaliação do PCC será realizada por meio de duas redações concernentes aos
temas estudados em sala.



Avaliação: A avaliação será realizada de maneira contínua e progressiva ao longo do
semestre, na forma de (i) um breve questionário (ensaio) acerca dos conteúdos estudados ao
longo da primeira parte do curso (40% da nota final); ii) duas redações dirigidas a partir de
questões de análise e comparação de conceitos e teorias com base em textos previamente
indicados para leitura (30% da nota final cada texto, totalizando 60% da nota final);

Frequência: A frequência será computada de acordo com o regulamento da UFSC para
cursos presenciais.
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