
 

PLANO DE ENSINO 

Dados do Componente Curricular  

Nome do Componente Curricular: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
Curso: LICENCIATURA EM FÍSICA 
Disciplina/Semestre: 4º 
Carga Horária: 50h/r Horas Teórica: 50h/r Horas Prática: 
Docente Responsável: 

 

Ementa 

 
Aponta os fundamentos da reflexão filosófica da educação, apresentando de forma crítica as 
áreas de investigação da educação. A busca de sentido da educação como tarefa da filosofia. 
Matrizes da educação contemporânea: poder, disciplina e autoridade. As tendências 
educacionais e suas influências no contexto brasileiro. Problemas atuais da Filosofia da 
Educação Brasileira. Análise filosófica do cotidiano pedagógico brasileiro. Problemas, impasses 
e perspectivas de uma filosofia da educação brasileira para o século XXI. 
 

Objetivos 

 
Geral 

• Conhecer os pressupostos filosóficos da educação através da reflexão entre 
educação, filosofia e ideologia. 
 
Específicos 

• Analisar em textos filosóficos as bases que norteiam a educação; 
• Discutir a conduta docente e o papel da educação na sociedade ao longo dos 

tempos; 
• Compreender a pedagogia brasileira a partir das bases filosóficas; 
• Levar o aluno a refletir sobre a educação de maneira autônoma a partir dos textos 

filosóficos; 
 

Conteúdo Programático (O que se pretende ensinar?) 

 
1. O mito, o senso comum, a ciência, a arte; a origem da Filosofia; o processo do filosofar; a 
filosofia da educação: 
1.2 A História da filosofia: da antiguidade aos nossos dias; 
1.3 Filosofia e educação; 
1.4 Ciência e educação; 
2. Educação e Pedagogia: o ato de educar; a reflexão pedagógica; ciências auxiliares da 
pedagogia; 
3. As correntes filósoficas e a evolução do pensamento pedagógico brasileiro: 
3.1 As Tendências da Educação na Escola e a prática do educador; 
3.2. Foucault e a escola como instrumento de controle; 
3.3 Abordagem humanista da educação; 
3.4 Abordagem cognitivista da educação; 
3.5 Abordagem sócio-cultural da educação; 
4. Marxismo e educação para o trabalho; 
5. A educação contemporânea: problemas e desafios; 
 

Metodologia de Ensino (Como se pretende ensinar?) 

 
• Exibição de filmes e documentários; 
• Elaboração de textos com epígrafe, citações e referências bibliográficas;  
• Aplicação de técnicas e diferentes procedimentos pedagógicos utilizados na educação 
infantil; 
• Confecção de mural com fotos e textos sobre diferentes temas estudados; 



• Realização de seminários, debates, entrevistas e mesas redondas; 
• Elaboração de projetos; 
• Realização de pesquisas: Bibliográficas e de Campo; 
• Elaboração de relatório;  
• Elaboração de resenhas e fichamentos;  
• Pesquisa em sites; 
• Apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-cursos);  
• Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados; 
• Aula expositiva com uso de diferentes recursos didáticos (retroprojetor, data-show, vídeo, 
TV, computador). 
 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
Relatórios de leitura, análise de textos para estudo de caso e trabalhos de pesquisa 
interdisciplinar, Exercícios de leitura, discussão e fichamento de textos. Avaliação parcial e final 
com base nos conceitos e teorias estudados. Trabalhos de pesquisa. Seminários. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, Internet, Livros, Filmes, Slides e 
Notebook. 
 

Pré-Requisito 
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