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CURSO LIVRE: O GOLPE DE 2016 E A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

  

Dia / Horário: Quinta-feira, das 17:00 às 19:00 horas 

Local: Faculdade de Educação, UNICAMP 

 

Obs. O curso é aberto a todos os interessados. Será fornecido certificado àqueles que 

frequentarem pelo menos 75% das aulas. 

  

EMENTA: 

O curso inspira-se em disciplina oferecida na Universidade de Brasília pelos docentes Luis Felipe 

Miguel e Karina Damous Duailibe, reconhecendo a importância desta iniciativa. Contrários às 

iniciativas em andamento de liquidar com a autonomia universitária e a liberdade de pesquisa 

e ensino crítico na universidade, o curso tem  por objetivo analisar o contexto histórico do golpe 

de Estado no Brasil, entendido como mecanismo de manutenção e controle do Estado pela elite 

dominante, focando particularmente no Golpe de 2016 e seus desdobramentos no processo de 

sucateamento da educação estatal (pública) brasileira.  

  

PROGRAMAÇÃO / Cronograma 

15/ março – Aula de Abertura 

A crise política no Brasil, o golpe e o papel da educação na resistência e na transformação - 

Dermeval Saviani 

Local: Salão Nobre da Faculdade de Educação da UNICAMP 

22/ março  

Os golpes de Estado no Brasil República e a educação - José Claudinei Lombardi 

 05/ abril 

O Golpe de 2016 e a cultura: relações raciais e  de gênero – Angela Soligo 

 12/ abril 

O Golpe no Brasil e a reorganização imperialista em tempo de globalização – Barnabé Medeiros 

Filho 



 19/ abril 

O golpe de 2016 e o contrafluxo de uma governamentalidade democrática – Silvio Gallo 

Os Golpes de 1964 e 2016 e o Estado Democrático (ou pós-democrático?) – Débora Mazza e 

Nima I. Spigolon 

 26/ abril 

A ponte, o golpe e seu resultado: neo “deficientes cívicos” - Selma Venco e Ana Elisa Spaolonzi 

Queiroz Assis 

 03/ maio 

Contrarrevolução e privatismo na educação brasileira: uma análise a partir de 1964 - Fabiana 

Cassia Rodrigues 

Privatização da educação pública e controle social – Theresa Adrião 

 10/ maio 

Como fica o Ensino Fundamental e Médio com mais um Golpe Conservador no Brasil? - Nora 

Krawczyk,  Dirze Zan  e Antonio José Lopes  

 17/ maio 

Educação infantil em risco: quédê o direito que estava aqui? O Temer comeu! - Ana Lúcia Goulart 

de Faria 

 24/ maio 

O golpe e a gestão democrática das escolas - Cristiane Machado e  Mara Regina Jacomeli 

 07/ junho 

Educação, desenvolvimento e segurança nacional: o golpe de 1964 e 2016 e as reformas 

educacionais no Brasil – Renê José Trentim 

 14/ junho 

A construção ideológica e jurídica do Golpe: 1964 e 2016 – Antônio Miguel e Prof. Carlos Viana 

do Departamento de Matemática da UFPR 

 21/ junho  

Documentário “O Processo” seguido de debate (convite para a diretora do documentário: Maria 

Augusta Ramos)  

 28/junho – Aula de Encerramento: 

Com o golpe de 2016, para onde caminhará a educação? - José Luís Sanfelice 

 

inscrições abertas: https://goo.gl/4458wY 

https://goo.gl/4458wY

