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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As reflexões acerca das bases teóricas da educação, vista como prática social e cultural que aprofunda e amplia a existência dos seres humanos,
pode nos situar quanto aos sentidos do educar e, consequentemente, às suas implicações sociais, políticas e culturais.
Espera-se que a partir de abordagens sociológicas, filosóficas e históricas possamos desenvolver uma compreensão mais ampla dos sistemas
educacionais em termos de suas configurações, determinações e implicações sociais, culturais e políticas. Além disso, a disciplina dialoga com as
discussões filosóficas e correntes filosóficas apresentadas na disciplina Filosofia da Educação (EDU 416), com as discussões apresentadas na
disciplina de Didática (EDU 651) e com os Estágios Curriculares Supervisionados (EDU 655, 656, 657 e 658), tendo em vista as vivências das
práticas em sala de aula da Educação Básica.

EMENTA*

Pressupostos teóricos epistemológicos do campo da educação. Concepções teóricas de educação e dos processos pedagógicos. As tendências e
correntes da educação. A relação teoria e prática E o pensamento pedagógico.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

- A identidade social da pedagogia.
• Educação e ideologia.
• Pedagogia tecnicista e visão crítico-reprodutivista (1969-1980).
• As pedagogias críticas (1980-1991).
•As pedagogias contra-hegemônicas.
•Pedagogias da “educação popular”.
•Pedagogia crítico-social dos conteúdos.
•Pedagogia histórico-crítica.
• Pedagogia como processo de emancipação.
• Novos sujeitos educativos:
O respeito às diferenças de natureza étnico-racial, de gênero, religiosidade, diversidade sexual, educação do campo, entre outras.
Questões contemporâneas: o papel da educação escolar e a superação de exclusões sociais; o currículo e os enfrentamentos políticos e culturais.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

- Compreender o pensamento pedagógico brasileiro contemporâneo a partir da identificação, classificação e periodização de suas concepções
educacionais.
- Identificar as principais teorias contemporâneas em educação, buscando compreender a noção de teoria em educação como reflexão sobre os
fenômenos educacionais com vistas a incluir uma análise de seus problemas e propostas de mudança.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
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OBJETIVO GERAL

Reconhecer as principais características das teorias contemporâneas da educação, relacionando-as com as suas respectivas práticas pedagógicas
conforme o contexto sócio-histórico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender o pensamento pedagógico brasileiro contemporâneo a partir da identificação, classificação e periodização de suas concepções
educacionais.
- Identificar as principais teorias contemporâneas em educação, buscando compreender a noção de teoria em educação como reflexão sobre os
fenômenos educacionais com vistas a incluir uma análise de seus problemas e propostas de mudança.

METODOLOGIA

- Exposição dialogada por meio do Google Meet;
- Fóruns de discussão no Google Classroom com as Atividades Assíncronas
-Proposta de registro da memória de cada aula e resumos de textos;
- Organização dos grupos por textos e obra para apresentação de seminários;
- Síntese escrita das ideias principais; discussão;
- Palestra virtual com convidado externo a disciplina
- Questões instantâneas por meio do Mentimiter
- Leitura individual e reflexões em grupos dos textos.
- Avaliação Parcial Escrita e Seminários
- Conceituações; estrutura e implicações na prática pedagógica; elaboração de uma Sequência didática voltada para Educação Básica (em grupo)
com um olhar sobre as concepções filosóficas e epistemológicas da Educação;
- Socialização das sequências didáticas no Papo Livre (Formação Continuada de Professores da Educação Básica em uma Unidade de Ensino da
Rede Municipal)
- Avaliação Final: Atividade Integradora “Papo Livre”

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual e contemplará a participação efetiva dos estudantes nas atividades programadas: leitura e produção de resumos,
apresentação de trabalhos e projeto de intervenção.
- I Unidade: Resumos sobre os textos (Peso 3,0) e Avaliação Escrita (Peso 7,0)
- II Unidade: Apresentação dos Seminários de textos e Livros (Peso 10,0)
- III Unidade: Atividade Integradora: Apresentação sobre a Proposta de Formação Continuada de Professores no Papo Livre (Peso 10,0).

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O cronograma segue as atividades apresentadas no Diário de Classe.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é EDUCAÇÃO. São Paulo: Brasiliense, 2004.
FREIRE, Paulo. A educação como prática de liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011.
KORNIS, Monica Almeida. Anisio Teixeira: a construção da educação brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2001. KRISHNAMURTI, J. A educação e o
significado da vida. São Paulo: Cultrix, l994.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre a educação política. Campinas, SP: Autores
Associados, 2006.
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