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PLANO DA DISCIPLINA 

 
 

Ementa 

 
Natureza sócio histórica do campo educacional. A história social e institucional do 

pensamento educacional e das práticas educativas em tempos e espaços diferenciados. 
Estado, sociedade e políticas educacionais. Principais teóricos do campo e do pensamento 

educacional e suas contribuições. Matrizes teóricas e tendências do pensamento 
educacional  moderno e contemporâneo e seus impactos nas diferentes práticas 
educativas. Culturas, constituição de subjetividades e educação.  

 
 

Justificativa 

 
A importância e o compromisso da disciplina é a de robustecer os projetos e os artefatos 

de análises históricas e sociológicas das pesquisas educacionais em seu viés político, qual 
seja o de formar e qualificar profissionais para educação que reflitam sobre os problemas 

do seu tempo e contribuam com as transformações sociais, por meio dos seus estudos, 
pesquisas e os produtos deles decorrentes , cuja divulgação também criem uma cultura 
multifacetada, inclusiva e novas formas de pensar a sociedade e os problemas 

educacionais. 
 

Objetivos 

 



Contribuir para o conhecimento e a compreensão das matrizes do pensamento 

educacional e dos diferentes teóricos modernos e contemporâneos, do cenário mundial e 
nacional que influenciaram no campo educacional; 

 
Possibilitar a reflexão sobre a trajetória e as contribuições dos diferentes pensadores e 
pedagogos, seus projetos e práticas políticas e educativas em seu tempo e lugar. 

 
Analisar as contribuições das diferentes áreas das ciências humanas, o que implica para 

o pensamento pedagógico/educacional, situando-as em seu contexto de surgimento e seus 
desdobramentos na construção dos referenciais referenciando teóricos tanto para o 
pensamento educacional como para as práticas educativas. 

 
Propiciar referenciais teóricos no campo educacional para fundamentar os projetos de 

pesquisa e as análises dos seus construtos, para a construção dos saberes dos doutorandos 
do PPGE. 
 

 
 

UNIDADES DE CONTEÚDO 

 
Unidade I - O Pensamento Educacional Moderno E Contemporâneo 

1 – Histórico 
2 – Temas atuais polêmicos 

Neurociencia e o cognitivismo: novas formas de mistificação pedagógica 
Paulo Freire e a Escola sem Partido  
Tecnologias e Educação 

Gênero, Subjetividade e Educação 
Yuri – seria possível tratar o ensino médio? 

 
Unidade II –  O pensamento educacional em sua multireferencialidade. 
Herbart 

Pestalozzi  
Dewey 

Gramsci 
Durkheim  
Bourdieu 

Hanna Arendt  

Vygotsky 

 
Unidade III – Uma abordagem do Pensamento Educacional Brasileiro  

Anísio Teixeira 
Dermeval Saviani 
 

  
 

METODOLOGIA 

 
Serão convidad@s professor@s especializad@s para desenvolverem temáticas 

específicas.  
 



Cada semana @ alun@ deverá apresentar, em uma página, uma problematização das 

leituras realizadas, destacando as ideias, categorias e questões relevantes para a discussão 
naquele encontro semanal.  

 
Durante os encontros ocorrerão intervenções das professoras, seminários apresentados 
pel@s alun@s e debate das questões levantadas. 

 
Poderão ser indicados documentários, seminários e filmes. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, tendo como critério a frequência e a participação d @ aluno 
nas aulas e as leituras realizadas. Cada semana @ alun@ deverá entregar, em uma página, 

uma problematização das leituras realizadas, destacando as ideias, categorias e questões 
relevantes para a discussão naquele encontro semanal.  
Ao final da disciplina, o aluno deverá redigir um artigo relacionando a contribuição de 

um dos autores abordados ao tema de seu projeto de pesquisa. 
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