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Objetivo: Este curso pretende explorar os horizontes filosóficos da ética e educação,
tomando como referências autores escolhidos em distintos momentos da filosofia, mais
especificamente  a  obra  Emílio, de  Rousseau,  estabelecendo,  assim,  um  debate
contemporâneo em torno da questão ética e educação e suas implicações.

Ementa: Os  processos  educativos  são,  simultaneamente,  formativos  e  informativos.
Neste sentido, a relação entre ética e educação deve desdobrar-se, também, em dois
momentos: um, que parte do domínio das informações sobre os elementos cruciais da
tradição  de  reflexão  acerca  da  temática  da  ética  em  sua  relação  com  o  processo
educativo; e outro, que deve partir, também, da consideração sobre seu caráter de aporte
constitutivo  fundamental  para  qualquer  discussão  consistente  sobre  o  processo  de
formação do educando. Destarte, a reflexão ética consubstancia-se como condição de
possibilidade para a configuração de qualquer estratégia formativa consistente, uma vez
que os objetivos do processo formativo devem ser eticamente fundamentados.

Rousseau enalteceu a "educação natural"  conforme um acordo livre entre o
mestre e o aluno, com isso, ele leva o pensamento de Montaigne a uma reformulação
que  se  tornou  a  diretriz  das  correntes  pedagógicas  nos  séculos  seguintes.  Para  o
genebrino, o bom uso da razão é um ideal difícil de ser atingido e não se pode chegar aí
senão pela via de uma educação bem conduzida.
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