DEPARTAMENTO DE HUMANAS
Título do projeto: Educação e Recortes Ideológicos: Os Reducionismos e
Imposições Ideológicas das Disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização
Social e Política do Brasil.
Ementa: O debate sobre a educação e as diferentes frentes ideológicas tem sido
pauta de diversos grupos sociais e políticos no país. Porém, todo trabalho
pedagógico também é um trabalho político, uma vez que tem não apenas o papel
de desenvolvimento da pessoa humana, mas também do exercício da cidadania. O
Estado, como principal responsável pelas Leis e conteúdos ensinados nas escolas
brasileiras, já exerceu, durante o período de Ditadura Militar, um forte viés
ideológico, com a criação de duas disciplinas escolares: Educação Moral e Cívica e
Organização Social e Política do Brasil. Tais disciplinas, com conteúdo empobrecido
e reducionista, teria como objetivo exercer forte padrão patriótico, eliminado as
críticas feitas ao regime militar, e escondendo as contradições do país.
Objetivo geral: Analisar os conteúdos das disciplinas Educação Moral e Cívica e
Organização Social e Política do Brasil e identificar as principais vertentes
ideológicas.
Objetivo específico: Analisar livros didáticos das disciplinas Educação Moral e
Cívica e Organização Social e Política do Brasil; Comparar conteúdos ensinados
nas duas disciplinas como os conteúdos das disciplinas História e Geografia;
identificar vertentes ideológicas.
Metodologia: Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho irá realizar um
estudo bibliográfico, seguido de uma análise qualitativa e quantitativa dos
conteúdos das disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política
do Brasil.

Resultados esperados: Com esse trabalho esperamos apontar o viés ideológico
das disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil e
os reducionismos conceituais e conteudistas em comparação com as disciplinas
História e Geografia.
Carga horária: 2 horas semanais.
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Local: Campus I da UNICAMP em Limeira.
Professora responsável: Profa. Camila Fraisoli.
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Novembro

Julho

X

Outubro

Junho

Levantamento de material
bibliográfico
Discussões e debates sobre os
materiais
Levantamento de dados qualitativos
e livros didáticos sobre as
disciplinas Educação Moral e OSPB
Tabulação de Dados
Análise dos Dados
Participação do Congresso de
Iniciação Científica da Unicamp
Composição do artigo científico

Maio

Meses / Atividades

Abril

Cronograma: As atividades serão realizadas seguindo as datas abaixo:
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