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Promover a análise das principais tendências e correntes da filosofia da educação, tendo em vista a
explicitação crítica das diferentes orientações da teoria e da prática educacional no Brasil. Compreender a
íntima conexão entre Filosofia e Educação, refletindo acerca da importância do estudo da Filosofia da
Educação para a formação do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na prática educativa.
Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam as várias teorias e práticas pedagógicas. Incentivar
o futuro educador, a partir da reflexão-ação, a uma práxis pedagógica libertadora.

O conhecimento filosófico nas concepções educativas dialéticas presentes no pensamento brasileiro. A
escolástica, a reforma e a contra-reforma, a ascensão e decadência do positivismo e seus reflexos no
pensamento filosófico do país. A originalidade da filosofia no Brasil e suas influências na educação.
Teorias críticas e não críticas presentes no pensamento filosófico brasileiro, considerando-se a educação
como fato histórico, político, social e cultural.

- Filosofia da Educação: Especificidade do saber filosófico: questões e tarefas.
- O Homem e suas implicações para a Educação.
- Anísio Teixeira e a vivência do fenômeno educativo.
- A relação homem-mundo: Paulo Freire e o ponto de partida da teoria e da prática pedagógica.
- Consciência filosófica: A educação como passagem do senso comum à consciência filosófica (Saviani).
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