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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0 

Ementa: Compreender a formação da sociedade Brasileira a partir da sua história, abarcando as dimensões 

econômicas, políticas, culturais e sociais. Estudar categorias da nossa realidade sócio-histórica como: Povo 

Brasileiro, Capitalismo Dependente, Estado Nacional, Nação, Classes Sociais e Lutas de Classes, Cultura, 

Mudanças Sociais, o Dilema Educacional, Revolução Brasileira, utilizando como guia os principais 

intérpretes do Brasil e suas obras. Refletir os desafios e dilemas da realidade Brasileira atual em uma 

perspectiva emancipatória. 
Objetivos:  
a) Analisar o processo de formação da sociedade brasileira, suas rupturas e continuidades.  
b) Compreender categorias fundantes de interpretação e da sociedade brasileira a partir da perspectiva do 

capitalismo dependente.  
c) Conhecer o pensamento e produção teórica dos principais intérpretes da sociedade brasileira a partir da 

perspectiva da teoria crítica. 
Conteúdo Programático  

1. O sentido da colonização brasileira. 

2. A formação do povo brasileiro. 
3. Capitalismo dependente, classes sociais, educação e mudanças sociais no Brasil. 
4. Educação libertadora e seus princípios teórico-metodológicos. 
5. Questões atuais 

Metodologia 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará 

em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes 

envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. A disciplina buscará ser desenvolvida através de 



aulas de forma síncrona por plataforma digitais disponibilizadas pela UFES, preferencialmente as 

ferramentas do Gsuite (Classoroom), com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma 

assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos 

dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como também atividades de 

aplicação. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 

- Participação nas atividades síncronas e apresentação de seminário = 30%; 

- Estudo dirigido/orientado, pesquisa/relatório de campo e fichamento de textos = 40%; 

- Atividade avaliativa escrita e individual = 30%. 
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Cronograma  

O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as etapas do 

Tempo Universidade (Síncronas e assíncronas) que se articula com o tempo Comunidade. 

 

Etapa 1 e 2 - Fevereiro: Retomada dos estudos realizados antes da Pandemia. Socialização e retorno 

de atividades já realizadas. Apresentação da continuidade da disciplina e planejamento coletivo. 

Principais análises acerca da nossa formação a partir de Caio Prado Júnior. A formação histórica. 

 
Etapa 3 - Março: Elementos da nossa formação enquanto Povo Brasileiro, a partir da contribuição e 

elaboração de Darcy Ribeiro. A formação Cultural. 

 
Etapa 4 - Abril: A inserção do desenvolvimento do capitalismo no Brasil ao dinamismo da evolução do 

capitalismo em nível internacional. Características do Capitalismo dependente e da formação das classes 

sociais, a partir das análises e formulação do Florestan Fernandes. A formação política e social e a questão 

da mudança social. 

 
Etapa 5 - Maio: A educação libertadora e emancipadora e sua relação com a educação do campo. Principais 

contribuições de Paulo Freire e Dermeval Saviani. O papel de mediação nos processos de transformação 

social. Avaliação final. 
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