MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IFPB – Campus Sousa
LICENCIATURA EM QUÍMICA
PLANO DE DISCIPLINA
IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Licenciatura em Química
DISCIPLINA: Filosofia da Educação
CÓDIGO DA DISCIPLINA:
PRÉ-REQUISITO: Não há
UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X] Optativa [ ] Eletiva [ ]
SEMESTRE: 01
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA: 50 h/r
PRÁTICA: 0 h/r
EaD: 0 /r
PCC1: 0 h/r
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2,5 h/r
CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h/r
DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Tibério Felizmino de Araújo
EMENTA
Filosofia e Educação: diferentes abordagens. A indissociabilidade entre filosofia e educação no
pensamento grego. A filosofia grega e a formação do ser humano. Análise filosófico-pedagógica da
educação na modernidade e na contemporaneidade. Filosofia da Educação na formação e na prática
do trabalhador. Educação e Cultura. Educação e o mundo do trabalho.
OBJETIVOS
Geral:
Formar profissionais qualificados capazes de atuar na Educação Básica e em outros espaços
educativos, formais ou informais, bem como de prosseguirem seus estudos na pós-graduação,
possibilitando a formação de cidadãos com embasamento teórico metodológico e de futuros
professores com capacidade de posicionarem-se de maneira crítica, criativa, responsável,
construtiva e autônoma no processo escolar e social.
Específicos:
 Formar educadores que pensem, que teçam elos de uma razão educativa;
 Descrever no campo das ideias filosóficas;
 Compreender que a filosofia da educação representa os fundamentos da educação, que
permitem que os elementos constitutivos da situação educativa devem continuar a ser
interrogados.
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Concepção de Educação.
A Educação como problema filosófico.
As dimensões da Educação da Paidéia, a Bildung e a
instrução.
A Educação como pensamento crítico
Reflexão filosófica dos assuntos educacionais, discorrendo
do humanismo ao racionalismo, do pragmatismo ao
multiculturalismo, da ética Kantiana ao pós-modernismo.
Educação e crise da modernidade – a construção de um
novo
Humanismo.
A Filosofia da Educação na formação e na prática do
trabalhador
Educação e Cultura – a evolução das sociedades humanas
e das técnicas; Educação e o mundo do trabalho.
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METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas articulando os temas propostos a partir do referencial bibliográfico apresentado e
contextos práticos oriundos de situações cotidianas vivenciadas pelos alunos; proposição de debates
e seminários organizados pelos alunos para estimular o seu potencial expositivo e argumentativo na
preparação docente; utilização de textos de revistas e jornais para relacionar os conteúdos com
acontecimentos do Brasil e do mundo; exibição de filmes que fomentem uma contextualização prática
dos conteúdos trabalhados; utilização de músicas e textos literários que se articulem com os temas
propostos em sala.
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Aula expositiva dialogada
Estudos de Textos
Estudos dirigidos
Solução de problemas
Seminário
Ensino com pesquisa

RECURSOS DIDÁTICOS
[X] Quadro
[X] Projetor
[X] Vídeos/DVDs
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[X] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ ] Softwares:
[X] Outros: modelos de estudos de caso.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser realizadas por meio de provas (teóricas
e/ou práticas) com questões objetivas e/ou dissertativas e/ou pelo desempenho na prática (quando
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos (impressos, apresentações,
exercícios; relatórios, laudos, seminários e etc.).
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OBSERVAÇÕES
1PCC:

Prática Pedagógica como Componente Curricular

