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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

Primeiro Semestre Especial de 2020 (EARTE)  

Ementa: Considerações acerca da leitura de textos filosóficos. Formas de 

conhecimento. Relações entre ciência e filosofia. Consciência mítica e consciência 
filosófica. A filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Teoria do 
conhecimento e educação. 

 

Objetivos Específicos   

Caracterizar os principais temas, problemas e conceitos da filosofia ocidental, 
contextualizando-a em relação às concepções de homem e educação; 

Investigar questões relativas à educação em sua articulação com as correntes 
filosóficas. 

 

Conteúdo Programático   

1. Metodologia de Estudo e Leitura de textos filosóficos; 
2. Formas de conhecimento, mito e filosofia, senso comum, ciência e filosofia, arte; 

Filosofia na formação do educador; a inspiração de Sócrates; 
3. A Filosofia e a educação na história: filosofia antiga, medieval, moderna; 
4. Teoria do Conhecimento: epistemologia e educação, concepções filosóficas e 

tendências pedagógicas. 
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Metodologia 

A disciplina buscará ser desenvolvida através de tecnologias virtuais, com interação 

com outras formas de interação (redes sociais), aulas expositivas dialogadas, com 

indicação de leituras e análises de textos, projeção de vídeos em sua relação com a 

educação; atividades realizadas em grupo e individualmente para aprofundamento 

dos temas abordados. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem [conforme orientação normativa 

01, de 25 de agosto de 2020, prograd, UFES] 

a) A avaliação levará em conta a dimensão formativa e contínua do processo 
formativo, considerando: assiduidade na aula síncrona para aferição de presença, 
leituras solicitadas com apresentação de resenhas ou resumos, participação 
verbal em sala online ou mediante tecnologias virtuais (chats, retornos – feedback 
e outros); 

b) Avaliações síncronas ocorrerão no ambiente virtual em uso, com aviso de ao 
menos uma semana de antecedência; avaliações assíncronas serão programadas 
conforme o processo ensino-aprendizagem, visando o crescimento mútuo de 
alunos e professor, por meio da mediação e apropriação do conhecimento; 

c) Atividades previstas: seminários com apresentação de temas por alunos (as), 
atividades escritas (relatórios, fichamentos), prova oral, trabalhos escritos, 
atividades com uso de tecnologias virtuais. 

 

Bibliografia básica   

ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1986.  

COLLI, G. O nascimento da filosofia. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 1988.  

PLATÃO. Diálogos. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1976. 

 

Bibliografia complementar   

LUCKESI, C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991.  

OLIVEIRA, A. S. de et all. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo: Loyola, 
1990.  

SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 
1994. 

 

Referências específicas para EARTE (Primeiro Semestre Especial 2020): 

PLATÃO. Apologia de Sócrates. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000065.pdf#page=1&zoom=auto,-
99,792. 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000065.pdf#page=1&zoom=auto,-99,792
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000065.pdf#page=1&zoom=auto,-99,792
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____. A República. 3.ed. Belém: EDUFPA, 2000. Trad. Carlos Alberto Nunes. 

 

Audiovisual: 

 Sócrates. Direção Roberto Rosselini. Itália, 1971.  

A filosofia é útil? (comentário). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NNAGzNYVWE 

Fé e filosofia. Viviane Mosé. https://www.youtube.com/watch?v=BU4WW7o3dOw 

 
Sites com conteúdo ligado à disciplina: 

http://www.consciencia.org/ [site com vários temas, sobretudo da história da filosofia] 
https://super.abril.com.br/cultura/pequena-enciclopedia-super-de-filosofia/ [dicionário 
de filosofia da revista Super Interessante] 
http://filosofia.com.br/ [conteúdo: trechos de livros, livros completos de obras já em 
domínio público] 
http://www.cinicos.com/home.htm [focado em filosofia grega antiga. Em espanhol] 
https://razaoinadequada.com/ [site com bom conteúdo] 
https://colunastortas.com.br/ [focado em temas contemporâneos] 
https://outraspalavras.net/ [site com viés crítico] 
https://criticanarede.com/ [site de filósofo português. Temas gerais, resenhas, 
traduções de partes de obras, sobretudo da língua inglesa] 

https://dissidenciablog.wordpress.com/ [como o nome indica, se trata de um blog de conteúdo 
crítico.] 

Cronograma  

I – Metodologia de Estudo e Leitura de textos filosóficos; 06h 

II – Formas de conhecimento, mito e filosofia, senso comum, ciência e 
filosofia, arte; Filosofia na formação do educador; a inspiração de Sócrates 
(Apologia de Sócrates) 

14h 

III - A Filosofia e a educação na história: filosofia antiga, medieval, moderna; 20h 

IV – Teoria do Conhecimento: epistemologia e educação, concepções 
filosóficas e tendências pedagógicas. 

20h 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

_________________________________ 
 Prof. Jair Miranda de Paiva 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 
CEUNES/UFES 

SIAPE: 1218794 
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