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Ementa: As perspectivas históricas, sociológicas, filosóficas e psicológicas que
contribuem nos estudos da educação em sua relação com o campo dos direitos
humanos, do trabalho, da desigualdade, justiça social e democracia. As atuais
tendências e tensões no campo da pesquisa em políticas educacionais e seus processos
formativos.

Objetivos: Num contexto cuja diluição das fronteiras entre o público e o privado coloca
em xeque a relação entre a educação e as diferentes dimensões da vida pública, este
curso tem por objetivo situar o campo de pesquisa em educação, interpelando outros
registros possíveis para pensar a educação, a formação humana e as políticas públicas
para além dos critérios usualmente formulados na garantia de direitos e das fórmulas
retóricas e arbitrárias da democracia.

Conteúdo programático:

1- A diluição das fronteiras entre o público e o privado: algumas de suas origens e
consequências na contemporaneidade.
2- Política, direito e democracia: uma necessária ressemantização.
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3- A natureza ético-política da educação e as possibilidades das políticas
educacionais para além do signo do utilitarismo e do economicismo.

Metodologia:
Leitura e discussões dos textos;
Aulas expositivas dialogadas;
Trabalho em grupo (análise e exposição de dissertação e/ou tese)
Elaboração/apresentaçãoe discussão de artigos relativos aos temas tratados

Recursos pedagógicos
Data-show
Computador

Avaliação
Ocorerá durante o curso, levando-se em consideração os seguintes critérios:
participação nas aulas e frequência, bem como, trabalho em grupo e elaboração de
artigos de acordo com o tema tratado.
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