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EMENTA:

Formação histórica do pensamento filosófico ocidental. O conhecimento em
suas diversas acepções. As condições clássicas e contemporâneas da filosofia
e suas influencias na educação brasileira. O trabalho e o homem como sujeito
histórico e social. Ética profissional e social
CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJETIVOS DO CURSO:

A disciplina permite ao acadêmico a possibilidade de usar o conhecimento
específico, aliado à formação pedagógica, no sentido de compreender a
importância da filosofia em sua prática profissional, enquanto educadores,
bem como, na compreensão do seu cotidiano.
OBJETIVO GERAL:

Compreender a filosofia
em suas dimensões históricas, gnosiológica,
conceitual, social e ética e sua importância para uma visão de educação
crítica e reflexiva..
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender os conceitos de filosofia e educação e as concepções de homem e
seus
valores;
Discutir os pressupostos políticos da educação e suas tendências liberal e
socialista;
Identificar a educação e pedagogia nas tendências da escola tradicional,
nova, tecnicista e a descolarização da sociedade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Do conceito de filosofia e de educação;
Das concepções de homem;
Os valores; a epistemologia; dos pressupostos políticos da educação;
tendência liberal e socialista;
Educação e pedagogia;
A escola tradicional;
A escola nova;
A tendência tecnicista;
Teorias antiautoritárias;
Teorias crítico reprodutivistas;
Teorias construtivistas;
Teorias progressistas;
Descolarização da sociedade.

METODOLOGIA DE ENSINO:

A metodologia de ensino adotada compreende os pontos:
- Aula expositiva dialógica;
- Utilização de vídeos educacionais;
- Discussão em grupo;
- Resolução de exercícios em grupo.
- Seminários;
- Fichamentos;
- Leitura dirigida.

AVALIAÇÃO:

Os alunos serão avaliados através de testes de verificação, abrangendo o
conteúdo explorado durante as aulas expositivas e dialógicas, alem de
seminários,
fichamentos,
presenças,
assiduidade,
pontualidade,
responsabilidade, respeito mutuo etc. e relatórios relativos às atividades
praticas. A participação dos alunos nas atividades desenvolvidas durante o
período letivo (principalmente na sala de aula) será contabilizada para
efeito de avaliação.
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