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1 – Ementa

O cotidiano como compósito de múltiplas determinações (política, histórica, cultural,
social)  e  cuja  compreensão  ajuda  a  desvelar  o  hibridismo  que  pauta  as  ações
desenvolvidas em diferentes instâncias, dentre as quais, a escola. A escola como objeto
de estudo e campo de disputas. A visão dos sujeitos envolvidos com o cotidiano da
escola em face de seu desideratum. A dinâmica da ação educativa no cotidiano escolar:
síncrese de projetos de formação humana. A escola na intersecção entre o passado e o
futuro: conservação e transformação, crise e possibilidade.

2 – Objetivos

Compreender  a  escola  como  objeto  social  e  objeto  de  estudo,  evidenciando  a
perspectiva de compreensão do cotidiano.

Estudar aspectos da dinâmica da escola que revelam o  modus operandi seletivo das
matrizes teóricas que presidem a lógica orientadora das suas práticas.

Refletir  sobre  temas  da  especificidade  e  da  generalidade  da  escola  e  do  trabalho
educativo. 

Relacionar  o  sentido  estrito  da  ação  educativa  escolar  na  relação  com  o  sentido
ampliado da educação.

3 – Programa da disciplina

Unidade 1– Perspectivas teóricas de compreensão do cotidiano



2.1  –  Cotidiano:  heterogeneidade,  imediaticidade,  genericidade  e  particularidade
pseudoconcreticidade.

2.2 – O cotidiano na sociedade pré-industrial e na sociedade de consumo

2. 3- Humanização e desumanização no cotidiano 

Unidade 2- Escola: sentidos e definições

2.1 – Perspectivas sociais e históricas de estudo da escola

2.2 –  Escola moderna: sujeitos e práticas

2.3 – Escola atual: sujeitos e práticas

Unidade 3 - A ação humana em escalas: escola e mundo

3.1 – Labor, trabalho, ação: interfaces com a atuação educativa da escola 

3.3 – Cotidiano e banalidade 

3.2 – O lugar da educação e da escola: entre o passado e o futuro, entre o pensamento e
o conhecimento 

4 - Metodologia

Apresentação  do  principal  argumento  que  guia  cada  uma  das  três  unidades,

leitura prévia dos textos selecionados, estudos comparativos de textos por contraste e

por similitudes, exposição dialogada, realização de seminários. 

5 - Avaliação

1.6 Avaliação
Considerará o engajamento de cada um dos alunos junto às temáticas em curso e

a capacidade de verticalizar  e tensionar  as reflexões  propostas.  Durante a  disciplina

serão  propostos  seminários  e,  ao  final,  cada  aluno  deverá  produzir  um  artigo

relacionando o tema de sua pesquisa com algum aspecto instigado pela disciplina. 
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