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PLANO DE ENSINO 2011-1 

DISCIPLINA: Estudos filosóficos em educação I - JP0003 

PROFESSOR: Dr. Lúcio Jorge Hammes 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Carga Horária Teórica: 60 (4 créditos)  

II – EMENTA 

Aborda os pressupostos epistemológicos necessários à compreensão e articulação 
dos diferentes saberes científicos, vinculados a uma determinada concepção 
formativa que busca integrar, criticamente, as dimensões de individualidade e 
sociabilidade humanas no mundo contemporâneo. O processo educativo: 
conhecimento e ética. O senso comum e o conhecimento filosófico na prática 
docente. Grandes temas e questões que mais diretamente incidem sobre o 
educacional: cultura, valores, experiências institucionais; método e conteúdo em 
educação. 

III – OBJETIVOS 

GERAL 

Problematizar questões relacionadas a filosofia da educação, oportunizando 
aprofundamentos e novas sínteses, contribuindo com a formação de educadores, 
capacitados para aprender e ensinar. 

ESPECÍFICOS 

a) Desenvolver o estudo das principais teorias epistemológicas que embasaram 
historicamente a construção do pensamento científico, evidenciando suas influências 
nas diferentes áreas do conhecimento. 

b) Identificar e analisar as tendências pedagógicas de maior influência na Educação 
moderna, a partir do estudo bibliográfico de autores e/ou escolas do pensamento 
político e pedagógico, tais como: Platão, Comenius, Locke, Rousseau, Kant, Marx, 
Freinet, Freire, Escola Nova, entre outros. 

c) Possibilitar aos acadêmicos a apropriação integrada dos fatores sócio-
educacionais, implicados na formação da individualidade humana, mundo do trabalho 
e sociabilidade. 

IV – CONTEÚDOS 

Pesquisa: A partir dos estudos feitos em sala de aula, realizar uma pesquisa sobre a 
filosofia e a educação. 

1) Epistemologia como teoria do conhecimento: Apresentação do plano da disciplina 
e introdução geral; Natureza da disciplina de Filosofia e sua integração no currículo; 

2) Aprender e ensinar filosofia: A filosofia no espaço curricular; 

3) Uma introdução da história da filosofia  
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4) Principais correntes filosóficas; 

5) Teoria do conhecimento na Idade Moderna e Contemporânea; 

6) Pensamentos pedagógicos positivista: Pensamento pedagógico positivista 
(Spencer, Durkheim, Whitehead) 

7) Pensamento pedagógico socialista (Marx, Lênin, Makarenko, Gramsci) 

8) A filosofia liberal burguesa e o pensamento revolucionário moderno 

9) A filosofia latino-americana e brasileira: Enrique Dussel; Henrique de Lima Vaz; 

10)  A ética, lógica, meta-física: correntes fundamentais da ética contemporânea e a 
ética profissional. 

V – METODOLOGIA 

1. Aulas expositivas, seminários e trabalhos de grupo; 

2. Articulação das aulas expositivas com práticas de análise bibliográfica previamente 
definida, estabelecendo um diálogo (debate) entre aluno e professor, com a 
utilização de textos da área; 

3. Possibilitar espaços para que assuntos relevantes possam ser aprofundados, 
através da participação de todos. 

TÉCNICAS 

1. Apresentação da temática com uso do quadro 

2. Trabalho em grupo 

3. Trabalhos em grupo para: seminários com leitura prévia; Estudos de 
aprofundamento com buscas na internet e biblioteca 

RECURSOS 

1. Livros da biblioteca 

2. Laboratório de informática 

3. Data Show 

4. Textos da internet 

5. Quadro e canetas. 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Pesquisa a ser feita durante o semestre: 
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Descrição: A partir dos estudos feitos em sala de aula, realizar uma pesquisa sobre a 
filosofia e a educação. 

Metodologia: Pode ser feito em grupos, conforme interesses, com a elaboração de 
um texto, conforme as normas científicas e ser partilhado em aula.1  A proposta é 
que cada grupo escolha um dos temas a seguir: 

Peso para a nota final: 04 

a) Ação educativa: teoria e práxis filosófico-pedagógicas;  

b) Paidéia enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica; 

c) Linguagem e educação: questões filosóficas e desafios pedagógicos;  

d) A educação e a questão ética: debates contemporâneos;  

e) A educação e a constituição do sujeito político;  

f) Estatuto teórico da filosofia da educação: contexto, problematização e 
perspectivas; 

g) Experiência e formação: o sentido da educabilidade; 

h) Educação e racionalidade: possibilidade e limites;  

i) Humanitas enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica; 

j) Bildung enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica;  

h) Teorias filosóficas contemporâneas na educação: tensões e desafios; 

l) A formação estética: razão sensível e educação;  

1) Introdução geral 

a) Natureza da disciplina de Filosofia e sua integração no currículo; Aprender e 
ensinar filosofia; Da presente reformulação do Programa de Filosofia  

i) Proposta de estudos 

ii) Aprender e ensinar filosofia 

iii) A filosofia no espaço curricular 

iv) Da presente reformulação do Programa de Filosofia 

b) Apresentação da proposta de trabalho: plano, site, textos, leituras, trabalhos, 
avaliações 

c) Porque estudar filosofia? Texto “Por que estudar filosofia?” 

2) Apresentação do Plano da disciplina 

a) Introdução geral da pesquisa a ser feita sobre filosofia da educação; 

b) Organização de grupos de trabalho 

                                                 
1 O Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos da Unipampa está disponível no site 
<http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/manual-de-normalizacao/>. Acesso em mar. 2011. 
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c) Filosofia e os pré-socráticos. 

d) Avaliação diagnóstica: Peso 01 

3) Educação e filosofia: relações históricas 

a) Aprender a pensar (Sócrates, Platão, Aristóteles, Sofistas) 

b) A educação para a autonomia hoje a partir das confluências e dissonâncias entre 
Kant e Freire formação Ética a educação para a autonomia 

c) Texto de apoio:. Pensar a educação para a autonomia (disponível para download) 

4) Uma introdução a História da filosofia 

a) O surgimento da filosofia com os pré-socráticos 

b) Estatuto teórico da filosofia da educação 

i) Contexto, problematização e perspectivas 

(1) Teorias do ensino (Tradicional): “como ensinar”? (séc. XIX) 

(2) Teorias de aprendizagem (Escola Nova): “como aprender”? (séc. XX) 

c) Pesquisa: Teorias filosóficas contemporâneas na educação: tensões e desafios  

5) Questões de filosofia em Sócrates (Disputas com os sofistas; Método socrático; 
Ética socrática; Legado socrático) 

(1) Texto de apoio: História da filosofia 

ii) As Principais correntes filosóficas 

iii) Filosofia da educação na perspectiva histórica 

iv) Platão e a questão da educação (A academia; A teoria do conhecimento; A 
política, a educação, a ética) 

v) Aristóteles e a sua contribuição filosófica (O Liceu; A teoria do 
conhecimento; A política, a educação, a ética) 

vi) Pesquisa: Paidéia enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica; 

6) helenismo e educação 

a) A educação e a questão ética: debates contemporâneos; 

7) Filosofia e civilização na Idade Média 

a) Filosofia e religião 

b) A educação (escolástica e Universidades)  

c) Temas centrais da filosofia 

d) Trabalho de síntese e aprofundamentos (individual) => Peso: 1,0 

8) Teoria do conhecimento na Idade Moderna e Contemporânea 

a) Resultados da Pesquisa: 
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i) Humanitas enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica 

ii) A formação estética: razão sensível e educação; 

9) O Iluminismo (filosofia francesa e alemã) 

a) A formação do Estado burguês 

b) Rousseau, Kant, etc. 

c) Lutero, Gutemberg, etc. 

a) Filosofia, ciência e fé 

b) Resultados da Pesquisa: 

i) Teorias filosóficas contemporâneas na educação: tensões e desafios 

ii) Pesquisa: Linguagem e educação: questões filosóficas e desafios 
pedagógicos  

10)  Pensamento pedagógico positivista 

a) Augusto Comte e a formação do pensamento positivista; 

b) O positivismo e a educação no Brasil 

c) A educação e Spencer, Durkheim e Whitehead  

d) Resultados da Pesquisa: 

iii) Ação educativa: teoria e práxis filosófico-pedagógicas; 

11)  Pensamento pedagógico socialista 

a) Carl Marx e a organização da filosofia marxista (comunismos e socialismos) 

b) O pensamento revolucionário (Marx, Lênin,  Makarenko e Gramsci) e a 
educação 

c) Resultados da pesquisa: 

iv) A educação e a constituição do sujeito político;  

v) Educação e racionalidade: possibilidade e limites; 

12)  A filosofia liberal burguesa e o pensamento revolucionário moderno 

a) Adam Smidt, Max Weber, John Lock,  

b) Resultados da pesquisa: 

i) Estatuto teórico da filosofia da educação: contexto, problematização e 
perspectivas 

ii) Bildung enquanto experiência pedagógica e reflexão filosófica (Vanessa) 

iii) Experiência e formação: o sentido da educabilidade (Francine Araújo) 

13)  filosofia latino-americana e brasileira 

a) O Pensamento latino-americano; 
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b) Bolivar; 

c) Enrique Dussel 

d) Henrique de Lima Vaz 

14)  A formação de um novo paradigma 

a) Ethos Universal 

b) Sustentabilidade 

c) Ecossocialismo 

d) Livro de apoio: Um Discurso Sobre as Ciências 

15)  Correntes fundamentais da ética contemporânea. 

a) Ética profissional 

b) Bioética. 

16)  Avaliação das aulas e posicionamento pessoal 

a) Prova escrita – revisão do conteúdo do semestre => Peso: 3,0 

b) Avaliação em grupo e partilha (turma) 

c) Participação em aula => Peso: 1,0 

17)  Síntese filosófica 

a) A ética, lógica, meta-física, ideologia 

b) Avaliação geral 

VII– AVALIAÇÃO 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua, 
cumulativa e sistemática com o objetivo de diagnosticar a situação da aprendizagem 
de cada aluno, em relação à programação curricular. Tem por finalidade subsidiar o 
processo educativo em relação ao domínio da aprendizagem, indicar os efeitos da 
metodologia utilizada, revelar conseqüências da atuação docente, informar sobre a 
adequabilidade de currículos e programas, realizar feedback dos objetivos e 
planejamentos elaborados. A avaliação será realizada com diferentes finalidades: 

Avaliação Diagnóstica: utilizada no início de qualquer aprendizagem para determinar 
a presença ou ausência de habilidades e/ou pré-requisitos, identificar as causas de 
repetidas dificuldades na aprendizagem, conhecimento dos acadêmicos. 

Avaliação Formativa: empregada durante o processo de aprendizagem para promover 
desempenhos mais eficientes, identificar o progresso do acadêmico quanto aos seus 
conhecimentos e habilidades, permitindo a continuidade ou o redimensionamento do 
processo de ensino. Estabelece uma função de controle e possibilita ao professor o 
planejamento de atividades corretivas, de enriquecimento, de complementação, 
evolução e aperfeiçoamento dos objetivos estabelecidos. 

Avaliação Somativa: tem por objetivo classificar os alunos de acordo com os 
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desempenhos apresentados. Avalia o aluno dentro de um contexto classificatório. É o 
momento da quantificação de notas ou da construção de pareceres descritivos com 
vistas a classificar os acadêmicos. 

A partir do exposto, a avaliação será realizada durante todo o processo de estudos 
do semestre, e terá como critérios gerais: Interação quantitativa e qualitativa nas 
atividades de aula, contribuição efetiva ao longo dos seminários e realização das 
atividades de estudos, tendo como: 

a) Avaliações escritas durante o semestre: Peso 4; 

b) Pesquisa e apresentação: Peso 4; 

c) Participação em aula e avaliação pessoal: Peso 2; 
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