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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

Segundo Semestre Especial de 2021 (EARTE)  

Ementa: O campo de investigação da filosofia contemporânea e seus domínios. 
Estudo de temas recorrentes na filosofia contemporânea (Fenomenologia, 
Existencialismo e Filosofias da linguagem; o “colapso da realidade”, o Novo Espírito 
Científico, Imaginação Simbólica, Teorias do Sujeito, Função Social da Escola). 

 

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; 

Distinguir o pensamento filosófico da educação em diversas correntes de 
pensamento; 

Identificar pressupostos da educação numa leitura filosófica.  

 

Conteúdo Programático   

I. Passagem do pensamento antigo ao moderno; 

II. Modernidade e educação: correntes filosóficas, pressupostos e concepção de 
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educação; 

III. Teorias críticas da educação; críticas da educação da modernidade e sua tarefa: 
Nietzsche, Foucault, Adorno; 

IV. Filosofias brasileira e latinoamericana da educação; tendências pedagógicas. 

Metodologia 

A disciplina buscará ser desenvolvida através de tecnologias virtuais, síncronas e 

assíncronas, mediante interação com outras formas de interação (redes sociais), 

tendo por base o diálogo sobre os objetivos, conteúdos e outros aspectos do 

processo ensino-aprendizagem, através de aulas expositivas dialogadas, 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 de 
ensino e aprendizagem, 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 escrita, prova oral, trabalhos 
escritos, atividades com uso de tecnologias virtuais. 
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Cronograma  

I – Passagem do pensamento antigo ao moderno;  10h 

II - Modernidade e educação: correntes filosóficas, pressupostos e 
concepção de educação 

15h 

III – Teorias críticas da educação; críticas da educação da modernidade e 
sua tarefa: Nietzsche, Foucault, Adorno 

15h 

IV - Filosofias brasileira e latino-americana da educação; tendências 
pedagógicas.  

20h 
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