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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Introduzir o/a acadêmico/a ao estudo da filosofia, e sua influência no campo da educação física, esporte e lazer através dos caminhos da reflexão
crítica, ampla e de conjunto. Trata, ainda, da reflexão sobre questões que deem conta da contextualização do mundo contemporâneo (ética,
política, educação, estética, relações de poder entre outros) e sua contribuição desses elementos para ao avanço da intervenção do professor de
educação física em seus diversos campos de atuação.

EMENTA*

Estudo da problemática educacional historicamente situada nas diversas
concepções em filosofia da educação/educação física, esportes e lazer.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

A atitude filosófica e a educação física, o esporte e o lazer;
Introdução à filosofia, conceito, historia.
A educação e a cultura: Crenças. Valores e Atitudes.
Reflexões Filosóficas na Educação Física, esporte e lazer.
Filosofia e Educação Física e esportes: correntes filosóficas e
concepções do homem
As correntes filosóficas na Educação Física.
Princípios filosóficos e a Profissionalização da Educação Física.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Aprender a organizar o pensamento com base na consciência filosófica;
Desenvolver a reflexão dos elementos da educação física, esporte e lazer, partindo do senso comum ao senso crítico;
Reconhecer a importância da filosofia como elemento balizador do trabalho docente do professor de educação física;
Identificar e reconhecer as características das principais escolas do pensamento filosófico e sua influência na formulação de políticas e projetos no
campo da educação física, esporte e lazer;

OBJETIVO GERAL

Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico: apreensão de conceitos, argumentação e problematização no campo da educação
física, esporte e lazer
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oportunizar momentos que facilitem. o pensar e o pensar sobre o pensar;
Debater questões contemporâneas que facilitem a compreensão da realidade a partir dos problemas filosóficos destacados;
Realizar atividades que levem o aluno a perceber a multiplicidade de pontos de vista e articulações possíveis entre os mesmos;
Articular teorias filosóficas e o tratamento de temas e problemas no campo da educação física, esporte e lazer;
Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto no de influência no pensamento da área.

METODOLOGIA

As aulas serão no sentido de levar o aluno a questionar sua realidade, analisar, comparar e expor ideias, bem como ouvir e respeitar as de outrem
configurando um sujeito crítico. Igualmente, as atividades nas aulas ocorrerão conforme o tema a ser tratado exigir: uso de textos ou filmes; aulas
expositivas (com abertura ao debate), estudo e reflexão de textos de caráter filosófico que trate de temáticas pertinentes à área.

AVALIAÇÃO

Prova
Seminários
Participação, frequência e entrega de trabalhos escritos/resenhas/resumos

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Apresentação da disciplina. Critérios de avaliação. Mito e  Filosofia: O que é mito; O que é Filosofia;
O nascimento da Filosofia ou Surgimento da Filosofia. Filosofia, mito e senso comum; O mito da Filosofia, continuidade e ruptura;
O mito como  forma de explicação da realidade; Do senso comum ao pensamento filosófico; A filosofia e o conhecimento em si;
Diferentes modos de conhecer. O problema do conhecimento. Filosofia e método;
Para que filosofia da educação física, esporte e lazer?;
Filosofia e educação física, esporte e lazer;
A sacralização do corpo e os aspectos filosóficos;
Implicações da fenomenologia na Educação Física;
Esporte: uma abordagem com a fenomenologia;
A educação física na crise da modernidade e o impacto no esporte e lazer;
A saúde como objeto de reflexão filosófica;
Filosofia e sua influência no conteúdo luta;
Provas
Seminários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

CARMO, Apolônio Abadio. Educação Física: competência técnica e consciência
política em busca de um movimento simétrico. Uberlândia – MG: Universidade
Federal de Uberlândia, 1985.
CARMO JUNIOR, Wilson do. Dimensões filosóficas da educação física. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
GONÇALVES, Maria Augusta S. Sentir, Pensar, Agir: corporeidade e educação.
Campinas – SP; Papirus, 1994.
PEREIRA, Flávio M. Dialética da Cultura Física: introdução à crítica da educação
física, do esporte e da recreação. São Paulo: Editora Ícone, 1988.
SANTIN, Silvino. Educação Física: uma abordagem filosófica da corporeidade.
Ijuí: UNIJUÍ, 1987.
SANTIN, Silvino. Educação Física: da alegria do lúdico à opressão do rendimento.
Porto Alegre-RS: Edições EST/ESEF, 1994.
SÉRGIO, Manuel. Filosofia das Actividades Corporais. Lisboa: Compendium,
1982.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANHAS, Mª Lúcia; MARTINS, Mª Helena P. Filosofando: Introdução à
Filosofia. São Paulo: Ed. Moderna, 2002.
CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ed.Ática, 2000.
FEITOSA, Charles. Explicando a Filosofia com Arte. Rio de Janeiro: Ediouro,
2004.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São
Paulo, Ed Cortez, 1996.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992.
SOUZA, Antonio Bonifácio Rodrigues (coord.). Introdução à Filosofia: filosofia
para universitários. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 1985.
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