
 

UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA 

DISCIPLINA:                    FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIO- 

                                                     HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO  

CURSO: FILOSOFIA ANO: 2020/ 1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Almiro Schulz 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h (32h síncronas e 32h assíncronas) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h/a (2h/a síncronas e 2h/ assíncronas) 

EMENTA  

• A Educação como processo social. A educação brasileira na experiência histórica do 

Ocidente. A ideologia liberal e os princípios da educação pública. Sociedade, cultura e 

educação no Brasil: os movimentos educacionais e a luta pelo ensino público no Brasil. A 

relação entre esfera pública e privada no campo da educação e os movimentos da educação 

popular. 

 

I – OBJETIVO GERAL 
▪ Analisar os fundamentos filosóficos da educação moderna e os princípios da crítica 

contemporânea do projeto educativo da modernidade. A partir dessas bases, identificar e 

discutir problemas contemporâneos no campo da educação de forma conectada com a crise 

que afeta a cultura, a instituição educativa e o discurso pedagógico, em particular.   

 

. II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar os fundamentos básicos da origem e desenvolvimento da educação moderna 

e pública. 

• Examinar críticas filosóficas feitas ao projeto da educação moderna e contemporânea, 

extensiva à educação brasileira. 

• Apresentar e discutir as principais concepções antropológicas filosóficas, 

sociológicas, subjacentes às teorias de educação e aos movimentos educacionais. 

 

▪ III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

▪  
▪ Humanismo e liberalismo – educação escolar para todos e pública 

▪ Problematização do projeto educativo da modernidade e contemporâneo 

-Decadência da educação humanista - Bildung 

- Nietzsche: entre a cultura, a filosofia e a educação 

- Hannah Arendt e a crise na educação 

- Adorno e a educação para a emancipação 

▪ Concepções antropológicas filosóficas, sociológicas nas lutas educacionais e prática 

educativa. 

-Concepção grega/clássica 

-Concepção naturalista e utilitarista 

-Concepção vitalista otimista e pessimista 

-Concepção do “homem total” 

 

 



 

 

IV – METODOLOGIA 

1-Atividades síncronas semanal 2h/a 

▪ Aulas expositivas e dialogadas pelo aplicativo Google Meet 

▪ Intervenções dos alunos via aplicativo Google Meet 

2-Atividades assíncronas semana 2h/a 

• Leituras preparatórias para as aulas síncronas 

• Levantamento de questões para intervenção nas aulas a partir da leitura 

• Elaboração de um texto sobre um fundamento educacional segundo interesse do aluno 

 

V-  RECURSOS  

• Computador com internet 

• Notebook com internet 

• Celular com internet 

• Aplicativos Google Meet; ZOOM 

• E-mail e WhatsApp 

VI – AVALIAÇÃO 

• Leituras preparatórias para as aulas – 0 a 3 pontos 

• Levantamento de questões para intervenção a partir das leituras, encaminhar via e-mail antes das aulas 

síncronas -  0 a 3 pontos 

• Apresentação do texto síntese 0 a 4 pontos  

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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2009. 
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VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOTO, C. “A civilização como projeto político e pedagógico da modernidade: cultura em classes, por 

escrito”. In: Caderno Cedes, Campinas, v. 23, n.61, pp.378-397, dezembro 2003. 

BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

BRANDÃO, C. R. O que é educação. 19ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

GOMES, C. A. A educação em novas perspectivas sociológicas. 4ª. ed. São Paulo: E.P.U. 2005. 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p.3-20. 

ROMANELLI, O. História da educação no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987. 
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VIII- CRONOGRAMA  

 

Dia 9/09 –-Síncrono - Apresentação do plano de ensino e orientações 
-Assíncrona- Preparação para aula seguinte: Leitura do texto-Leitura: CAMBI, Franco. História da 

Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 277-293 

 

Dia 16/09- Síncrona - Humanismo e liberalismo- Comênio -  educação escolar para todos e 

pública 
-Assíncrona– Preparação para aula seguinte - Leitura do texto: CAMBI, Franco. História da 

Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999 p. 315-321; 342-351 

Preparação de questões a partir da leitura para intervenção. 

 

Dia 23 –Síncrona -  Humanismo e liberalismo -  fundamentos em Locke a Rousseau 
 -Assíncrona -Leitura para preparação da aula seguinte:  RINGER, Fritz K. O declínio dos mandarins 

alemães. São Paulo: USP, 2000, p.239-284 

 

Dia30/09 -Síncrona-  Humanismo e liberalismo – decadência dos fundamentos humanistas 

-Assíncrona – Leitura e preparação para próxima aula – DIAS, Rosa Maria. Nietzsche 

educador. São Paulo: Editora Scipione, 1991, p.89-111. Elencar os principais problemas 

apontados por Nietzsche segundo o texto e apresentar na aula. 
 

Dia 07/10 –Síncrona - Problematização do projeto educativo da modernidade e 

contemporâneo – Nietzsche 

-Assíncrona – Leitura do texto para próxima aula - ARENDT, H. A crise na educação. In: 

Entre o passado e o futuro. 2ª. ed. Mauro W. Barbosa de Almeida. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1988, p. 221-281. 

Dia 14/10 – Síncrona - Problematização do projeto educativo da modernidade e 

contemporânea -  H. Arendt 

-Assíncrona – Leitura para a próxima aula - ADORNO, T. W. Educação e emancipação. 4ª 

ed. Tradução Wolgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p.139-154; 169-185. 

Destacar sua visão sobre emancipação. 

Dia 21/10 – Síncrona - Problematização do projeto educativo da modernidade e 

contemporânea – Adorno 

-Assíncrona – Leitura para a próxima aula -  FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 12º 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 27 -61 

Dia 28/10 -  Síncrona -Problematização do projeto educativo da modernidade e 

contemporânea – Freire 
-Assíncrona - SCHELER, Max. Visão filosófica do mundo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1986, p.73-

83 

-Assistir um vídeo sobre a educação na Grécia antiga 

 

Dia 04 /11 – Síncrona - Concepções antropológicas filosóficas como fundamentação – grega 

clássica 
-Assíncrona – Leitura para próxima aula- SCHELER, Max. Visão filosófica do mundo. São Paulo: 

Ed. Perspectiva, 1986 p.83-89 

 

Dia 11/11 – Síncrona - Concepções antropológicas filosóficas como fundamentação – cristã 

medieval 



 

-Assíncrona - SCHELER, Max. Visão filosófica do mundo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1986  

p. 89-100 

Dia 25/11 – Síncrona -Concepções antropológicas filosóficas como fundamentação – 

científica naturalista 
-Assíncrona- Leitura para próxima aula -SCHELER, Max. A posição do homem no cosmos. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2003, p.91-115 

 

Dia 02/12 – Síncrona - Concepções antropológicas filosóficas como fundamentação – 

vitalista 
-Assíncrona – Leitura para preparação da próxima aula- -SCHELER, Max. A posição do homem no 

cosmos. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2003, p.91-115 

 

Dia 09/12 – Síncrona - Concepções antropológicas filosóficas como fundamentação – 

unívoca 

-Assíncrona – Leitura para preparação da próxima aula - MENDES; Durmeval T. Filosofia a 
educação brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1883, p.19-47 
 

Dia 16/12 – Síncrona - Fundamentos filosóficos sócio históricos no Brasil  

-Assíncrona – Preparação do texto final sobre fundamento de educação 

Dia 06/01/2021 – Síncrona -  Encerramento 

 

 

 

 


