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Faculdade de Educação 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Disciplina: Educação e culturas Populares: diálogos e contribuições para os diferentes 

contextos educativos - MS125 - 60 hs - 4 créditos 
Professora: Dra. Myrtes Dias da Cunha 

1º semestre 2012 
Horário: 8 hs. até 12 hs. 

 
 
EMENTA 
Estudos de teorias e práticas relativas à educação e às culturas populares, tendo como eixos de 
análise questões epistemológicas e ontológicas; significados e sentidos históricos e 
contemporâneos da educação popular; vínculos entre educação e culturas populares; práticas 
escolares, inclusão escolar e a formação docente na perspectiva da educação popular, com vistas 
a promover o debate sobre a escola de qualidade como direito de todos(as), a compreensão da 
realidade concreta do ensino e da aprendizagem no cotidiano das instituições de ensino, a 
escolarização de grupos historicamente excluídos e as contribuições da educação e das culturas 
populares para os sistemas de ensino. 
 

OBJETIVOS GERAIS 
Analisar e discutir características e dinâmicas da educação e das culturas populares em diferentes 
contextos educativos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Refletir sobre educação popular no Brasil: ontologia e epistemologias; 
- identificar e analisar os vínculos entre educação e culturas populares;  
- refletir sobre significados e sentidos, históricos e contemporâneos da educação popular; 
- possibilitar a reflexão sobre experiências educacionais na área da educação popular; 
- refletir sobre educação popular, movimentos sociais e formação de professores(as); 
- fomentar o debate sobre escola de qualidade como direito de todos(as); 
- analisar condições concretas, favoráveis e desfavoráveis, do ensino e da aprendizagem no cotidiano das 
instituições públicas de ensino;  
- analisar experiências educacionais já realizadas que foquem a inclusão de grupos historicamente 
excluídos; 
- contribuir para a realização de pesquisas articuladas com reflexões sobre educação e culturas 
populares e seus significados na escolarização de grupos historicamente excluídos; 
- contribuir para ampliação da capacidade de compreender os sujeitos da escola - profissionais da 
educação, alunos e seus familiares - e de interpretar resultados de pesquisas levando em 
consideração diferenças sociais, gênero, raça e etnia; 
- discutir e avaliar os meios e as estratégias para consolidação do direito à educação como 
instrumento de promoção da justiça social, considerando-se especialmente a ampliação de suas 
fronteiras para contemplar os conceitos de classe social, gênero, raça, etnia e características 
geracionais; 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
O curso está organizado em cinco núcleos temáticos, articulados entre si: 
- Fundamentos ontológicos e epistemológicos da educação popular. 
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- Significados e sentidos históricos e contemporâneos da educação popular para diferentes 
contextos educativos 
- Educação popular, movimentos sociais e formação de professores(as). 
- Práticas escolares: elaboração, desenvolvimento e avaliação na perspectiva da educação 
popular. 
- Identidades, educação e culturas populares. 
 
METODOLOGIA  
Princípios norteadores da metodologia do curso: 
- Unicidade entre teoria e prática; 
- pluralidade de modalidades textuais e de linguagens e de locais de produção de conhecimentos; 
- autoconhecimento e conhecimento dos objetos de estudo; 
- abordagem interdisciplinar dos conteúdos; 
- diálogo entre a produção acadêmica e a dos movimentos sociais. 
 
A metodologia de trabalho envolve análises e práticas entrecruzadas: 

1. Registro por escrito e fotográfico e análise da produção nos encontros da disciplina 
realizada por duas ou mais pessoas. 

2. Compreensão teórica e metodológica de aspectos da educação e das culturas populares e 
suas contribuições para os sistemas de ensino: leitura, análise e discussão dos textos 
indicados no programa da disciplina, rodas de conversa, seminários e participação em 
atividades do Grupo de Pesquisa em Educação e Culturas Populares (GPECPOP). 

3. Grupos de Trabalho. 
3.1.1. Levantamento de questões para estudo. 
3.1.2. Organização e desenvolvimento de Grupos de Trabalho por temas e/ou 

questionamentos eleitos para estudo. 
3.1.3. Apresentação dos resultados, parcial e final, no decorrer do curso. 

 
 
AVALIAÇÃO  
A avaliação dar-se-á durante o desenvolvimento do curso, de maneira contínua e através de 
diferentes formas de registros de aulas, de observações sistemáticas do desempenho e de 
participação em atividades individuais e coletivas, bem como a participação das/os educandas/os 
em determinadas atividades do Grupo de Pesquisa em Educação e Culturas Populares, 
especialmente em rodas de conversa, leitura e análise dos textos. As atividades coletivas serão 
grupos de trabalho e seminários.  
- Atividades coletivas 
a- Registro dos encontros por meio de escrita (síntese das discussões e conclusões ocorridas em 
cada encontro, inclusive impasses e dúvidas) e fotografias com vistas a fazer uma descrição de 
cada encontro relacionando-o com uma reflexão sobre o processo de construção de 
conhecimento do grupo. Para tanto, serão indicados dois (duas) alunos(as) para fazer os registros 
correspondentes a cada dia de trabalho; tais registros serão apresentados e discutidos no início da 
aula seguinte (40 minutos); 
b- constituição de 5 grupos de trabalho para organizar e apresentar seminários; cada grupo 
deverá recorrer à bibliografia básica do curso e ampliá-la, com vistas à melhor compreender as 
questões eleitas para estudo (dias de apresentação: 03/04, 29/05, 12/06 e 03/07). 
- Atividades individuais 
c- Produção de um ensaio escrito sobre um tema relacionado com as discussões da disciplina. A 
entrega desse trabalho deve ocorrer ao final da disciplina ou, impreterivelmente, até 30 dias após 
o encerramento dos encontros. 
 



3 
 
                  Pontuação para as diferentes formas de Avaliação 

ATIVIDADES VALORES 

Registro dos encontros 30% 

Seminário 35% 

Ensaio 35% 

Total 100% 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
MARÇO/2012 
Encontro 1 - 13/03 

- Leitura individual do Plano de curso e discussão do Programa.  
- Início da organização dos Grupos de Trabalho. Elaboração de questões para orientar o 
Grupo de Trabalho; questões estas decorrentes da interlocução entre as temáticas do curso. 
- Apresentação de questões. Cada aluno(a) apresentará as questões elaboradas, durante as 
atividades descritas acima. 
- Organização dos grupos de trabalho. Os grupos serão constituídos por, no máximo, três 
alunos(as), a partir do interesse dos(as) alunos(as) por estudar determinadas questões sobre 
aspectos da educação popular. 

Encontros 2 e 3 - 20/03 e 27/03 
I- FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS E EPISTEMOLÓGICOS DA EDU CAÇÃO 
POPULAR 
- Reapresentação do programa da disciplina para os alunos ingressantes da turma de 2012 
Texto Básico: 
1- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 29-56. 
Texto de Apoio: 
- FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Pedagogia do inédito-viável: contribuições de Paulo Freire 
para fortalecer o potencial emancipatório das relações ensinar-aprender-pesquisar. In: V 
COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, 2005, 19-22/set. Disponível em: 
<http://www.paulofreire.org.br/pdf/comunicacoes_orais>. Acesso em: 16.08.2011. 
ABRIL/2012 
Encontro 4 - 03/04 
II- SIGNIFICADOS E SENTIDOS HISTÓRICOS E CONTEMPORÂ NEOS DA 
EDUCAÇÃO POPULAR PARA OS DIFERENTES CONTEXTOS EDUCATIVOS. 
2.1- Escolarização das classes populares: teorias e práticas  
- Apresentação e discussão dos registros do encontro anterior 
- Seminário 1 
Textos Básicos: 
2- WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educação Popular: bases históricas e conexões 
contemporâneas. In: ______. Educação Popular: metamorfoses e veredas. São Paulo: Cortez, 
2010. p.19 a 42. 
3- ESTEBAN, Maria Teresa. Educação Popular: desafio à democratização da escola pública. 
In: Cad. CEDES, Campinas, vol.27, n.71, p. 9-17, jan. / abr. 2007. 
4-  FREITAS, Luiz Carlos de. A lógica da escola. In: Ciclos, seriação e avaliação: Confrontos 
de lógica. São Paulo: Moderna, 2003. p.13 -39 
Encontro 5 - 10/04 
2.2- Educação do Campo 
2.3- Pedagogia da Terra 
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- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Diálogo 1: Maria Eleusa da Mota, Coordenadora do setor educacional do MST 
Texto Básico: 
5- Educação da Infância sem Terra. Orientações para o trabalho de base. Caderno da Infância 
n.1. s/d, p. 11-16. 
6- SOUZA, Maria Antônia de. Educação, escola e povos do campo: práticas educacionais em 
questão. In: Leôncio Soares et.al. Convergência e tensões no campo de formação e do 
trabalho docente. Belo Horizonte, Autêntica, 2010, p. 441- 459. 
Encontro 6 - 17/04 
2.4- Educação ético-racial 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Diálogo 2: Gilberto Neves, Membro da Diretoria do Centro Nacional de Políticas de Igualdade 
na Educação (CENAFRO)  
Textos básicos: 
7- GONÇALVES, Petronilha Beatriz. Escola e discriminações: Negros, índios e cultura erudita. 
In: Leôncio Soares et.al. Convergência e tensões no campo de formação e do trabalho 
docente. Belo Horizonte, Autêntica, 2010. p. 738 a 755. 
8- HALL, Stuart. Que “negro” é esse na cultura negra? In: Da diáspora: identidades e 
mediações culturais. Organização: Liv Sovik; trad.: Adelaine La Guardia Resende et all. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 317-330. 
Texto de Apoio:  

CALDART, Roseli Salete.  O movimento social como sujeito pedagógico. In: Pedagogia do 
Movimento Sem Terra. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004, p. 315-405. 
Encontro 7 - 24/04 
2.5- Educação de Jovens e Adultos  
- Apresentação e discussão dos registros do encontro anterior 
- Diálogo 3: Lucimar Alvarenga e convidados, Professora da Escola de Educação Básica da  
 

Textos Básicos: 
9- SILVA, Lourdes Helena da; COSTA, Vânia Aparecida e Rosa; MIRANDA, Walquíria. A 
Educação de Jovens e adultos em áreas de reforma agrária: desafios da formação de educadores 
do campo. Revista Brasileira de Educação. V.6, n.46, jan./abr., p. 149-166, 2011. 
10- ARROYO, Miguel. Balanço da EJA: o que mudou nos modos de vida dos jovens-adultos 
populares? Revista de Educação de Jovens e adultos, v. 1. n. 0, p. 1-108, ago.2007. 
Encontro 8 - 08/05 
2.6- Etnociências 
- Apresentação e discussão dos registros do encontro anterior 
- Diálogo 4: Benerval P. Santos, Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia 
Textos Básicos: 
11- D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São 
Paulo, Ed. Ática, 1993, p. 5-32. 
12- D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 
Horizonte, Ed. Autêntica, 2001, p. 9-25. 
Texto de Apoio: SANTOS, Benerval Pinheiro. A etnomatemática e suas possibilidades 
pedagógicas: algumas indicações. In: RIBEIRO, José Pedro Machado; DOMITE, Maria do 
Carmo Santos; FERREIRA, Rogério [orgs.]. Etnomatemática: papel, valor e significado. 2 ed. 
Porto Alegre: Zouk, 2006, p.203-217. 

Encontro 9 - 15/05  
2.7- (Des)igualdades de gênero e educação popular 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
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- Diálogo 5: Jorgetânea Ferreira, Professora do curso de História da Universidade Federal de 
Uberlândia 
Textos Básicos: 
13- BRITES, Jurema. Serviço doméstico, desigualdade, gênero e cidadania. In: WOLF, C. S., 
DE FAVERI, M., RAMOS, T.R DE O. Leituras em rede: gênero e preconceito.Florianópolis: 
Editora das Mulheres, 2007.p. 281-306. 
14- MAGALHÃES, Acelí de Assis. História de Mulheres: considerações sobre a privação e a 
privacidade na história das mulheres. São Paulo: Altana, 2001.p.29-104. 
Texto de Apoio:  

Grupo Transas do Corpo- METODOLIA FEMIINIISTAS NO TRABALHO COM JOVENS A 
EXPERIIÊNCIIA COM O GRUPO DE IINFORMAÇÃO E AÇÃO EM SEXUALIIDADE 
(GIAS). 2010. Disponível em: 
<http://www.transasdocorpo.org.br/uploads/1ea6ab4d95788a35a5795f42a4481f3c.pdf.>. Acesso 
em: 7 de agosto 2011. 
Encontro 10 - 22/05 
2.8- TICS e educação popular 
-Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior. 
- Diálogo 6:  Arlindo José de Souza Jr., professor do curso de Matemática e da Pós-graduação 
em Educação da Universidade Federal de Uberlândia 
Textos Básicos: 
15- CERTEAU, Michel. Culturas populares. In: A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Trad.: 
Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 75-91. 
16- ALENCAR, Anderson Fernandes. O pensamento de Paulo Freire sobre a tecnologia: 
traçando novas perspectivas. Recife-PE: V Colóquio Internacional Paulo Freire, 19 a 
22/09/2005. 
17- VALENTE, José Armando. Uso da internet em sala de aula. Curitiba-PR, Educar, n. 19, p. 
131-146, 2002. Editora da UFPR. 
Encontro 11 - 29/05 
III- EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃ O DE 
PROFESSORES(AS) 
3.1. Educação popular: relação entre governos e movimentos sociais; educação popular e 
movimentos sociais. 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Seminários 1 e 2 
Texto básico:  

18- STRECK, D. R. Entre emancipação e regulação: (des)encontros entre educação popular e 
movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação. ANPED, v.15, n. 44, p. 300-310, maio/ago. 
2010. 

 
Encontro 12 – 25/09 
3.2- Educação popular e formação de professores 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
Textos básicos: 

19- PAIVA, Jane. Compreensões da educação popular e questões que subsidiam a formação do 
educador. In: SANTOS, Renato Emerson dos et. al. (Orgs.). Educação popular, movimentos 
sociais e formação de professores: diálogos entre saberes e experiências brasileiras. Petrópolis, 
RJ: DP et ali: Rio de Janeiro, FAPERJ, 2010. p. 141-165. 
20- FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
Encontro 13 – 02/10 
IV-  PRÁTICAS ESCOLARES: ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA  
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR 
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4.1- desafios e possibilidades da educação infantil e do ensino fundamental em escolas 
públicas: culturas escolares 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Seminário 3 
Textos básicos: 

21- GOMES, Ana Maria Rabelo. Outras crianças, outras infâncias. In.: SARMENTO, Manuel; 
GOUVEA, Maria Cristina Soares de (Orgs). Estudos da Infância: educação e práticas sociais. 
Petrópolis: vozes, 2008, p. 82-96. 
22- CUNHA, Myrtes Dias. Imagens de crianças e escolas: diálogos (?) com professores e alunos, 
14 p., mimeografado. 
Texto de Apoio:  
CORAZZA, Sandra Mara. Infância: desafio de todos, todos os dias, palestra no I Encontro 
Nacional de Pesquisadores(as) em Educação e Culturas Populares (ENPECPOP). 
Universidade Federal de Uberlândia. 17 de setembro de 2011, 14 p., mimeografado.                     
 
Encontro 14 – 09/10  
V - IDENTIDADES, EDUCAÇÃO E CULTURAS  
5.1- Diferenças e educação em direitos humanos 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Diálogo 7: Gercina Novaes Santana, professora do Programa de Pós-graduação em Educação 
da Universidade Federal de Uberlândia 
Texto Básico: 
23- RAMOS, Áurea Helena. Educação em direitos humanos: local da diferença. Revista 
Brasileira de educação. V. 18, n.46, jan./abr.p.149 -166, 2011.  
 
Encontro 15 – 16/10 
5.2. Identidades, culturas populares e educação 
- Apresentação e discussão dos Registros da aula anterior 
- Diálogo 8: Flander de Almeida Calixto, Professor do curso de Serviço Social da Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal. Campus de Ituiutaba. Universidade Federal de Uberlândia 
Textos básicos:  

24- CALIXTO, A. Flander. A palavra em Freira: entre a palavra oca e a palavra verdadeira. In.: 
A palavra em Paulo Freire e a palavra em Jacques Lacan. Capítulo 4. São Paulo. Tese de 
Doutorado. 243p. Universidade de São Paulo SP, São Paulo, 2007.  
Texto de Apoio: 
CHAUI, Marilena. Cidadania Cultural . São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.  
 
Encontro 16 – 23/10 
- Seminário 4 e 5 
- Avaliação final da disciplina 
APRESENTAÇÃO FINAL DOS SEMINÁRIOS ( 30 de outubro, terça, das 18:30 hs às 22:30 
hs - 40 minutos para cada apresentação) 
 
Grupos para os Seminários: 
 

1- Carmem 
2- Juliano, Jean Carlo 
3- Douglas, Arthane, Mário 
4- Grazielle, Fernando, Tatiani, Cleide 
5- Cecília 


