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Ementa  

Estudo de matrizes teóricas que têm servido de fundamentação à educação, a partir da análise de 

recortes de obras representativas do pensamento ocidental, identificando diferentes concepções 

de homem, de mundo e de educação, em uma abordagem crítica e contextualizada, que se 

fundamentam nas ideias enfocadas. Para o estudo, recorre-se à análise de textos originais de 

filósofos e de outros pensadores escolhidos para este momento do curso; a diferentes linguagens 

e ao exercício da leitura do texto filosófico em suas especificidades. 

 

Palavras-chave: Concepções de Educação. Matrizes teóricas. Filosofia. 

 

Objetivos:  

 aprofundar a leitura de um texto de filosofia, compreendê-lo na sua intencionalidade 

própria e, a partir dele, filosofar;  

 identificar matrizes teóricas que fundamentam teorias e práticas educacionais, a partir de 

textos filosóficos selecionados;  

 socializar o conhecimento construído; 

 dialogar com pesquisadores de outras universidades sobre teóricos que fundamentam a 

educação; 

 interagir ensino, pesquisa e extensão; 

 contextualizar as discussões teóricas utilizando aspectos culturais, sociais, políticos, 

históricos e artísticos. 

 

Alcance: 

Recortes de textos que forneçam a apropriação de elementos para a compreensão e a 

discussão de ideias, conceitos, teorias e doutrinas que fundamentaram as teorias e as práticas 

educacionais em momentos da história da cultura ocidental. 

 

Justificativas: 

 A razão pela qual se justifica esta disciplina repousa na necessidade acadêmica de 

apropriar-se do pensamento teórico, servindo-se dele de maneira a propiciar o embasamento 

especulativo requerido para a discussão em torno da pesquisa educacional em âmbito 

universitário. Assim, contribuirá para a formação de um pesquisador munido de um domínio 



teórico sem o qual seu trabalho de produtor de conhecimento correria o risco de não se tornar 

rigoroso, metódico e sistemático, exigências inegociáveis da pesquisa científica. 

 

Metodologia: 

 leitura e discussão de recortes de textos clássicos e contemporâneos;  

 exposição dialogada e contextualizada dos temas selecionados; 

 reflexões a partir de obras artísticas; 

 exposição e discussão de temas estudados durante a realização de Grupos de Discussão. 

 

Conteúdo: O conteúdo está dividido em cinco temas que se articulam em torno do estudo de 

ideias fundamentais para a compreensão de dimensões da educação. Esses temas são:  
 

1. Visão geral da história do pensamento e repercussões na educação: a Antiguidade, o 

Medievo, a Modernidade e a Contemporaneidade. 

 

2. Educação e política segundo Aristóteles na Antiguidade. 

 

3. Educação e a construção do discurso argumentativo segundo Tomás de Aquino no 

Medievo. 

 

4. Educação e experiência segundo John Locke na modernidade. 

 

5. Educação e política segundo Gramsci na Contemporaneidade. 

 

6. Educação, técnica e estética segundo Heidegger na Contemporaneidade. 

 

Dinâmica da apresentação dos Grupos de Discussão: discussão em grupo após a exposição 

docente de cada tema, explicitando a relação entre o ideário estudado e a educação; descrição de 

nexos com a pesquisa de dissertação em andamento. Serão realizados 6 (seis) Grupos de 

Discussão durante o semestre letivo. 
 

Mesas redondas: 

 

1. A educação na perspectiva teórica de Karl Marx e Pierre Bourdier 

2. A educação na perspectiva teórica de Platão e de Descartes. 

 

Ensino, pesquisa e extensão - A disciplina será desenvolvida contemplando atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do seguinte modo: 

 

Ensino - Estudos dos temas que se integram nos ideários dos autores estudados. 

 

Pesquisa – Relações dos temas estudados com a pesquisa em andamento no Curso de Mestrado 

em Educação; pesquisa sobre os autores propostos para a realização dos Grupos de Discussão.  

 

Extensão - Participação nas mesas-redondas, com convidados externos. 

 



Socialização do conhecimento e avaliação processual 

 

 Participação nos Grupos de discussão –3 pt; 

 Participação como ouvinte e interlocutores nas mesas-redondas –2,0 pt; 

 Elaboração e submissão de um artigo científico para um periódico da área de Educação 

(com Qualis CAPES até B5) 5 pt. 
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