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EMENTA: 

 

Estudo crítico da educação como processo social e prática política, a partir de 
discussões sobre as políticas no campo educacional e da análise da  ideologia, 
como processo de ocultamento, presente nas teorias pedagógicas, que resultam 
em concepções naturalizantes no campo da educação. Neste sentido, torna-se 
também necessário fazer a crítica à concepção de natureza humana e suas 
decorrências conceituais de educando, de escola e de educação. A partir destes 
pressupostos e do exercício da crítica ideológica se deve  superar as concepções 
naturalizadas e a reflexão construtiva deve possibilitar uma nova visão da  relação 
educador-educando, vista então como uma relação de parceria, e de escola, vista 
então como instituição social.  
 

Objetivo: desenvolver uma análise crítica da educação como processo social e 
prática política; analisar a ideologia presença nas teorias pedagógicas; e construir 
uma reflexão, a partir destes pressupostos sobre a relação educador-educando e 
sobre a escola como instituição social. 
 

Conteúdo:  
I. Educação: uma prática política 

  Educação e Política Pública  
  Alfabetização política 
  Neoliberalismo e educação 
 II. Teoria Pedagógica e ideologia 
  A idéia de Natureza Humana na educação 
  A educação como cultura 
  A escola como fortaleza 
  A infância como natureza infantil 
 III. O educando e o educador como parceiros 
 IV. A escola como instituição social 
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Forma de trabalho:   

 leitura de texto e debate em sala de aula  

 seminário para debate em sala de aula  
 

Avaliação: 

 presença em 75% das aulas 

 leitura de textos e participação nos debates em sala de aula 

 seminário  

 trabalho individual final do curso – prazo de entrega -27/06  
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