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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA GERAL DE COMPONENTE CURRICULAR - PGCC 

 

I. Identificação 

Área de Concentração: Território do Semiárido 

Disciplina: Saúde, Educação e Subjetividades  

Código: PL14404 (   ) Obrigatória ( x ) Optativa 

Créditos: 3 Carga Horária: 45h 

Docente: Prof. DraThemis C. M. Soares 

( x  ) Permanente (   )Colaborador  

IES: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Semestre Letivo: 2018.1 Dias: Horário: 8h às 12h  

 

II. Ementa 

Estudos sobre a interface saúde e educação a partir de diferentes aspectos políticos, econômicos, sociais e 
culturais. Educação e saúde como praticas sociais do modo de produção da existência humana e fenômenos 
produtores, reprodutores e transformadores de relações sociais. Diálogo com as emergências dos sujeitos como 
produto e produtores de novas subjetividades. 

 

III. Objetivos 

I. Geral: 
. Discutir a interface saúde e educação, situando as diferentes formas de subjetividades que constroem 
discursos, modos de vida e de trabalho representativos da sociedade e da cultura 

 

II. Específicos: 

 Discutir a educação e a saude como produções simbólicas e práticas sociais, para além da 
homogeneidade disciplinadora e individualidades alienadas da sociedade; 

 
 Refletir sobre as emergências dos sujeitos como produto e produtores de novas subjetividades; 

 
 Discutir o tema da educação e da saúde no contexto da religação dos saberes e da participação social em 

tempos líquidos. 

 

IV. Conteúdo Programático 

Unidade I – Sociedade e subjetividades locais 
1.1 Formas de subjetividades: sentidos e significados em saúde e educação 
1.2. Cotidiano, linguagem e ações: a inventividade dos sujeitos 
1.3. Sujeito, natureza, mito e racionalização 
1.4. Homogeneidade social, estigma e identidade 
 
Unidade II – Saúde, educação e religação de saberes 
2.1. Religação de saberes e interdisciplinaridade 
2.2. Subjetividades: entre o normal e o patológico 
2.3. Saúde e educação em tempos líquidos 
2.4. Participação social, educação e saúde 

 

V. Metodologia 

A disciplina será desenvolvida a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 
 Aulas expositivas e dialogadas, pautadas em textos indicados e previamente lidos. 
 Dinâmicas de grupo.  
 Ilustração dos temas com imagens, vídeos-aula, filmes, crônicas e artigos de jornais e revistas de interesse 

acadêmico. 
 Seminários temáticos. 
 Atividade de prática em consonância com as orientações teóricas e experienciais da disciplina. 
 Outras atividades a serem definidas 
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VI. Avaliação 

O processo de avaliação será realizado mediante o desempenho e o envolvimento dos (as) alunos (as) nas 
atividades desenvolvidas em sala de aula. Serão observados os seguintes requisitos, especialmente na produção 
de textos: 
1. Trabalho teórico/prático individual ou em grupo 

 Seminários Temáticos 
 Assiduidade; pontualidade 
 Não se aceitam transcrições literais dos textos/autores, exceto quando estiverem devidamente referenciados de 

acordo com as normas da ABNT. 
 Bom funcionamento dos grupos; convívio baseado na liberdade de expressão, no comprometimento individual, 

no respeito mútuo e no sentido comunitário da classe. 
 Auto-avaliação em grupo e individual 

2. Produção de artigo 
 Coerência, clareza e pertinência das idéias e conceitos trabalhados; 
 Construção e amadurecimento intelectual 
 Conter conceitos, categorias e termos fundamentais para compreensão lógica da idéia central dos autores 

estudados; 
 Estimular a elaboração de artigos para publicação (evento, periódicos etc) 

 

VII. Cronograma de Atividades 

– Discussão do PGCC/Apresentação; Debate sobre subjetividades e práticas sociais em educação e saúde 
 Vídeo Café Filosófico (TVU UFRN): Tenda do Conto - Entrevista com Jackeline Abrantes 

– Livro “A invenção do cotidiano” (Certeau) 
– Livro “A dialética do esclarecimento” (Adorno e Horkheimer) 
– Livro “Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” (Goffman) 
–Livro “Modernidade líquida” (Bauman) 
Seminario: Subjetividade: entre o normal e o patologico (Livro “O normal e o patológico”) 
Seminario: Subjetividade: entre o normal e o patologico (Livro “O normal e o patológico”) 
 Livro “Religação de saberes (Edgar Morin) 
 “Saúde e educação em tempos líquidos” 
Livro “Perplexidade na universidade...” (Eymar Mourão de Vasconcelos) 
Livro “Participação popular, educação e saúde” 

 

VIII. Referências Básicas 
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MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2002. 
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6 ed – Rio de janeiro: Forense, 2009. 
VALLA, V. V. ;STOTZ, E. N. (Org.). Participação popular, educação e saúde: teoria e prática. Rio de 
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Vivências nos Cursos de Saúde. São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

IX. Referências Complementares 

ADORNO, T. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995 
ARENT, H. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989 
ALMEIDA. Maria da Conceição Xavier de. Ciências da Complexidade e Educação: Razão apaixonada e 
politização do pensamento. Natal: EDUFRN, 2012. 
______. Complexidade, saberes científicos, saberes da tradição. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010. 
DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1994 
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