CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO:
M EDU 2588
D EDU 2589

2020.2

NOME DA DISCIPLINA:
Tópico Especial: (De) Colonialidade, Interculturalidade e Educação
Professora: Vera Maria Candau
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 ORAS

CRÉDITOS: 3
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-

-

analisar a gênese histórica da perspectiva decolonial, identificando distintos momentos e principais autores;
aprofundar em alguns dos conceitos fundamentais do grupo
modernidade – colonialidade;
caracterizar o desenvolvimento da educação intercultural na
América Latina, sua originalidade, complexidade e principais atores;
discutir as relações entre a perspectiva decolonial e a educação
intercultural;
analisar algumas pesquisas realizadas no Brasil, tendo em vista
os desafios que a introdução da perspectiva decolonial e intercultural coloca aos sistemas de ensino e às práticas pedagógicas em geral.

EMENTA

Gênese da perspectiva decolonial no continente americano, conceitos fundamentais e principais autores. A construção da perspectiva
da educação intercultural na América Latina. Articulações entre decolonialidade e educação intercultural. A produção brasileira sobre
estes temas. Desafios que estas abordagens colocam para as políticas educacionais e os processos pedagógicos.

PROGRAMA

1. Perspectiva Decolonial: Gênese e características fundamentais
1.1 O surgimento do grupo modernidade-colonialidade
1.2 Decolonialidade: conceitos fundamentais e principais autores
1.3 Pedagogia Decolonial: problemática e principais desafios
2. O desenvolvimento da Educação Intercultural na América Latina
2.1 Diferentes concepções

2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

2.2 Abordagens de diferentes autores latino-americanos
2.3 Contribuições de autores brasileiros
3. Decolonialidade e initerculturalidade: desafios para os processos
educacionais
3.1 As relações entre decolonialidade e interculturalidade
3.2 Pesquisas realizadas na área de educação
3.3 Desafios para a construção de processos educacionais que
assumam esta perspectiva

2.3

Três dimensões serão consideradas neste processo: a participação
nas discussões do grupo, os trabalhos individuais e a realização de
um seminário.
Trabalhos a serem realizados pelos participantes:
o elaboração de três resumos críticos (escolher um texto de
cada unidade do programa)
o realização de um seminário sobre um tema relacionado ao
conteúdo programático (elaboração de um roteiro, indicação
das leituras prévias, coordenação dos trabalhos e síntese
conclusiva);
o construção de um trabalho final sobre temática abordada no
curso (8 a 10 páginas; A4; Arial, 12; espaço 1,5 cm)
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