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INFORMATIVO DE CURSO  

VAGAS REMANESCENTES 

 

NOME DO CURSO: História do amor no Brasil e o cotidiano escolar 

 

Modalidade:                      (  X ) Híbrido                                                                                              (   ) Presencial 

Gerência: Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e Oficinas Pedagógicas 

Objetivo geral: 

Favorecer o aprofundamento do conhecimento histórico sobre a trajetória do amor no mundo ocidental, 
principalmente na história brasileira, construindo as conexões com o cotidiano escolar e seus sujeitos, a inclusão e a 
permanência dos discentes na escola. 

Carga horária: Total: 180 horas 

Horas Presenciais: 66 horas 

Total de Encontros: 22 

Horas indiretas: 54 horas AVA: 60 horas 

Público-alvo: Carreira Magistério, Psicólogos e Nutricionistas da Carreira Assistência 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de vagas T1 = 03 VAGAS 

Apresentação do curso: 

A situação geradora do curso foi a demanda significativa dos educadores (as) de algumas Coordenações Regionais 
de Ensino por formação continuada no âmbito da vivência amorosa. Entendemos que a necessidade desses (as) 
profissionais é oriunda de questões complexas e constantes que surgem no cotidiano escolar. O desfio para lidar 
com os problemas emergentes é grande e não exclusivo dos (as) orientadores (as) educacionais, pois o (a) 
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educador (a), quando teve acesso ao conhecimento sistematizado sobre a questão da prática amorosa, foi 
exclusivamente por meio de uma importante visão clínica. Essa visão é centrada na prevenção da gravidez precoce, 
propagação de doenças sexualmente transmissíveis etc. Sabemos, no entanto, que a abordagem da amorosidade 
através de atitudes refletidas, podem contribuir para os (as) profissionais da educação irem além da inquietação, 
preocupação, angústia e até mesmo melancolia diante de situações em que esses (as) profissionais se sentem 
desamparados (as). O universo profundo e denso da subjetividade humana é um território onde geralmente habitam 
mais dúvidas do que certezas. Com a intenção de favorecer a apropriação de elementos básicos dessa profundidade 
e densidade é que o curso foi criado. Ele visa contribuir para o aprofundamento do conhecimento histórico sobre a 
trajetória do amor no mundo ocidental, principalmente na História brasileira ( Colônia. Império e 
República),construindo as conexões com o cotidiano escolar e seus sujeitos, a inclusão e a permanência na escola. 

Conteúdos: 

- A construção histórica da amorosidade na cultura ocidental. 
- A trajetória da amorosidade brasileira: uma identidade forjada da Colônia à República. 
- A amorosidade no cotidiano escolar: para além da naturalização do fenômeno. 
- Os fundamentos teóricos e metodológicos para a elaboração de projetos interventivos nas escolas sobre a temática 
   em questão.      

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 
semana 

Turno 

Horário de aula Formador(es) 

Início Término Início Término  

T- 1  
 

EAPE. SGAS: 907. Conjunto: 
A   26 / 3 / 2019 26 /11 / 2019 Terça-feira 

Vespertin
o 

14 h 17 h  Armando de Morais Veloso 

 

Gerência -  

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 

 

 


