
EMENTAS DAS DISCIPLINAS – 2021.2

Disciplinas eletivas:

● CULTURA E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Conceito antropológico de cultura. Reflexão sobre a pessoa, a sociedade, a cultura e a
educação. A educação e a cultura como formação humana. A educação como ato
político. Educação, práticas educativas e ações coletivas. O modo de vida e trabalho e
suas diversas manifestações presentes na sociedade contemporânea.

● EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

Teoria do conhecimento e suas dimensões ontológica e epistemológica. Teoria,
método e pesquisa: uma introdução. Categorias centrais do método. O método, suas
múltiplas determinações e delineamento do objeto de pesquisa.

● TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO: CINEMA E EDUCAÇÃO

Condições históricas, políticas e sociais da redemocratização e do ressurgimento da
produção fílmica no Brasil. Análises da (re) composição da sociedade brasileira e da
educação nas perspectivas da apresentação e da representação nos filmes brasileiros.
As tipificações sociais na literatura e no cinema e o uso do filme como recurso
didático-pedagógico.

● ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO

Debate teórico sobre a globalização, o neoliberalismo e as reformas educacionais no
Brasil a partir dos anos 1990, suas implicações na educação brasileira. Análise da
atuação do Estado no âmbito da educação, da inclusão/exclusão e das desigualdades
sociais. A política educacional brasileira no contexto das políticas públicas e da
reforma do Estado na contemporaneidade e a natureza das políticas sociais
decorrentes do mundo da produção. 

● FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

As políticas educacionais inclusivas no Brasil voltadas à formação docente; A
educação especial no contexto da educação brasileira em uma perspectiva inclusiva;
Conceitos fundamentais em educação especial; Análise crítica do conceito de
deficiência: diferentes enfoques; Os dilemas da formação docente e os novos desafios
da inclusão escolar no século XXI; Identidade, alteridade e cultura escolar inclusiva no
contexto da profissionalização docente.



Disciplina obrigatória (obs: disciplina obrigatória não recebe aluno especial)

● PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO

Considerando os pressupostos teóricos, filosóficos e sociológicos da educação, estuda
contribuições de autores modernos e contemporâneos que subsidiam as concepções
pedagógicas, com ênfase no pensamento educacional brasileiro, especialmente da
segunda metade do século XX.


