
DISCIPLINA TURMA EMENTA HORÁRIO

1BA 3ª e 5ª de 09h às 11h 

1BB 2ª e 4ª de 11h às 13h 

1BA 2ª e 4ª de 09h às 11h

1BB 3 ª e 5ª de 07h às 09h

1BA 3ª e 5ª de 11h às 13h

1BB 2ª e 4ª de 09h às 11h 

EDU1448 A escola, o 

professor e a prática 

docente

1BA

A escola enquanto organização: O Projeto Político-Pedagógico. Os diferentes atores da escola. Diversidade

cultural e suas implicações no planejamento do cotidiano escolar. Diferentes concepções do espaço da sala de

aula. A sala de aula e questões específicas da relação professor/aluno. A avaliação escolar: sua contestação e

relevância. As diferentes técnicas didáticas. Linguagens e tecnologia. A problemática da avaliação na escola.

2ª e 4ª de 07 às 09h

EDU1731 Relações Raciais e 

Educação nas artes e 

estéticas periféricas

1BA

Tendo por objetivo preparar a futura e o futuro profissional para lidar com a diversidade étnica em seu

cotidiano, a disciplina pode ser pensada como empreendendo uma educação para as relações raciais. Faremos

isto junto a manifestações culturais e estéticas periféricas para junto a elas explorarmos temas e conceitos

centrais para a atualidade do debate proposto, como Racismos Cotidianos, Racismo Estrutural, Negritude,

Branquitude, Miscigenação, Eugenia, Colorismo, Feminismo, Apropriação Cultural, Afrofuturismo, Democracia

Racial. Oferecida pelo curso de Pedagogia da PUC-Rio, a disciplina foi concebida de modo a abarcar também as e 

os estudantes de outros departamentos da Universidade.

2ª e 4ª de 09h às 11h 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PLANEJAMENTO ACADÊMICO 2023.1

EDU 1445 Educação e 

Sociedade

EDU1446 História e Política 

da Educação Básica 

EDU1447 Processo de 

Construção do 

Conhecimento na Escola

A educação como processo de socialização. A escolarização desigual, suas explicações e implicações. A

democratização da escola. A relação escola/cultura(s): desigualdade/diferenças, universalismo/relativismo;

multiculturalismo/interculturalismo: currículo, saber docente e cultura escolar. Sucesso escolar e origem social:

dimensão sociocultural e familiar; organização e gestão da escola e da sala de aula.

Perspectiva histórica da política educacional brasileira para a educação básica. O contexto pós-64: ampliação do

acesso à escola de 1º graus e profissionalização do ensino de 2º grau. A década de 80 e os desafios da transição

democrática para a escola pública de 1º e 2º graus: experiências e propostas. As principais questões em debate

nas décadas de 80-90: a relação escola-trabalho, tecnologia, a relação público-privado e o tema da qualidade

em educação. Características das ações e propostas atuais do governo para a Escola Básica (Educação

Fundamenta e Média).

A constituição do sujeito e a construção da imagem do conhecimento: subjetividade, diversidade, singularidade.

A intersubjetividade e as questões de comunicação. O desenvolvimento humano: perspectivas e debates. As

diferentes formas de a-prender. As expressões de cada faixa etária e suas influências culturais. Recursos do

sujeito e recursos do meio na construção do conhecimento. A escola enquanto organização: aprendizagem

social.

DISCIPLINAS COM VAGAS PARA QUALQUER CURSO



EDU1762 Filosofia da 

Educação I
1BA

O paradigma da filosofia da consciência na modernidade e suas implicações para a pedagogia moderna. A 

concepção do sujeito desprendido e a razão desprendida: o cogito, o entendimento e as regras para a produção 

do conhecimento científico. Consciência e identidade pessoal. Fundamentos do juízo moral na razão e nos 

sentimentos. Formação humana. Fins, objetivos, valores e a prática educativa.

3ª e 5ª de 07h às 09h

EDU1764 História das ideias 

e práticas pedagógicas
1BA

A História da Educação na confluência entre história e educação. O legado greco-romano. As instituições 

medievais. A educação na época moderna: Renascimento, Reforma e Contra-Reforma. Iluminismo e educação. 

A Revolução Francesa e a emergência do Estado educador. A pedagogia científica do século XIX. A Escola Nova. 

As questões da contemporaneidade à luz da história.

3ª e 5ª de 15h às 17h - 

Sala L462

EDU1769 Psicologia 

Educacional II
1BA

Panorama histórico das Teorias do desenvolvimento na Psicologia da Educação. Teorias do desenvolvimento:

Comportamentalismo, Aprendizagem Social, Epistemologia Genética, teoria socio-histórica, Teoria da Atividade.

O debate Vygotsky x Piaget: desenvolvimento e aprendizagem. Diversidade nos contextos de desenvolvimento

e de aprendizagem.  

2ª e 4ª de 07h às 09h - 

Sala L462

EDU1770 Sociologia 

Educacional I
1BA

Educação e Sociedade. Reflexão sociológica e contexto social: diferentes perspectivas de interpretação, valores, 

conflitos e desafios de investigação. Socialização e Escolarização - classes sociais, educação e escola. A 

sociologia da educação e a escolarização no Brasil.

3ª e 5ª de 9h às 11h - 

sala L462

EDU1772 As Crianças e 

cotidiano na Educação 

Infantil

1BA

O cotidiano da educação. As instituições: funções e propostas pedagógicas. Planejamentos e avaliações das 

ações realizadas com as crianças. A construção do espaço e do tempo na educação. A brincadeira como 

experiência de cultura. Literatura infantil, arte e prática pedagógica. As famílias, a cidade e as crianças: o espaço 

urbano e o espaço da escola. 

3ª e 5ª de 07h às 09h - 

sala L522

EDU1774 Criança e Cultura 1BA

A criança e a sociedade contemporânea. O lugar social da criança na modernidade. Diversidade cultural e 

práticas infantis. A cultura da infância e a infância na cultura. Diferentes visões de infância: literatura, cinema, 

televisão, propaganda, museus, artes plásticas. Infância e mídias digitais. 

2ª e 4º de 13h às 15h - 

sala L462

EDU1775 Didática Geral 1BA

Sociedade, educação e escola hoje. Do “movimento de renovação da didática” à perspectiva intercultural 

crítica. Professores/as e alunos/as como sujeitos socioculturais. Cotidiano escolar. Tendências pedagógicas na 

prática docente. Organização do trabalho pedagógico. A sala de aula: sentidos e dinâmica. Técnicas de ensino e 

aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Saberes docentes e ofício dos professores. Linguagens e novas 

tecnologias de informação. (In)disciplina, violência escolar e educação. 

3ª e 5ª de 11h às 13h - 

sala L462



EDU1776 Direitos Humanos 

e Educação
1BA

Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas implicações para

o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da

Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e construção de uma cultura da paz;

preconceito, discriminação e prática educativa; políticas curriculares, temas transversais, projetos

interdisciplinares e educação em direitos humanos.

6ª de 09 às 13h - sala 

L528

EDU1777 Diversidade e 

Inclusão
1BA

A educação especial em perspectiva histórica. Diversidade, diferença, deficiência. Distinções entre o modelo

social e o modelo biomédico de deficiência: implicações educacionais. Políticas públicas e educação inclusiva. A

escola e os modos de intervir no campo das necessidades educativas especiais.

2ª e 4º de 07h às 09h - 

sala L528

EDU1780 Mídia, tecnologias 

e educação
1BA

Relações entre mídia, tecnologia e educação em contexto contemporâneo; principais tendências das pesquisas

na área; políticas de acesso às novas mídias; habilidades para produção do conhecimento; alfabetização

midiática e informacional; uso de audiovisuais para fins pedagógicos; uso de tecnologias digitais como espaços

de aprendizagem.

3ª e 5ª de 17h às 19h - 

sala L462

EDU1781 Organização 

Escolar I
1BA

A gestão democrática da Educação: os Sistemas de Ensino e os mecanismos de gestão: a descentralização. A

gestão da escola básica e o princípio da autonomia administrativa, financeira e pedagógica. A escolha do Diretor

da escola e a constituição das equipes pedagógicas: a gestão participativa. A estrutura organizacional de uma

escola. O clima e a cultura da escola como fatores determinantes da gestão escolar. 

2ª e 4ª de 9 às 11h - sala 

L462

EDU1807 Análise 

Interpretação de dados 

estatísticos

1BA

O que é pesquisa. Temas de pesquisa no campo da Educação. Princípios e procedimentos das pesquisas

quantitativas e qualitativas. Noções básicas de estatística. Estatística aplicada à pesquisa educacional.

Construção de instrumentos de pesquisa. Tratamento estatístico de dados empíricos. Interpretação de tabelas

e gráficos. Abordagens qualitativas em pesquisa educacional. Leitura e interpretação de artigos científicos. 

3ª e 5ª de 09h às 11h - 

sala L528

EDU1808 Currículo: 

Questões Teóricas e 

Práticas

1BA

Teoria curricular: enfoque tradicional, crítico e pós-crítico. Paulo Freire como autor de currículo. Escola, reforma

curricular e ciclo de políticas. Debate sobre padrão nacional de currículo. O currículo e o cotidiano da escola:

propostas curriculares em ação. Currículo por disciplinas e currículo por projetos. O professor como elaborador

de currículo. Planejamento e avaliação de currículo.

3ª e 5ª de 09h às 11h - 

sala L526

LET1801 Libras 1BA

Familiarização do licenciando com o mundo da surdez. O sujeito surdo em um mundo ouvinte. Apresentação e 

desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Libras como língua legítima da comunidade surda e os sinais 

como alternativa natural para a expressão linguística. A língua portuguesa como uma segunda língua, 

instrumental para o desenvolvimento da leitura e escrita pelo aprendiz surdo.

6ª de 07h às 09h - sala 

L452



LET1910 An. Prod. De Texto 

Acadêmico
1BA

2ª e 4ª de 15h às 17h - 

sala L462

FIL1006 História do 

Pensamento
1BA

2ª e 4ª de 17h às 19h - 

sala L462

SOC1101  Aventura 

Sociológica
2BA

3ª e 5ª de 13h às 15h - 

sala L462


