
Componente Curricular: História da Educação
Código: HEDUC
Semestre: 2
No de aulas/semana: Teoria: 02 Laboratório: 00
Total de aulas: 38
Total de horas: 31,7
Conhecimentos Específicos: 31,7

EMENTA
Fases da história da educação. Surgimento de sistemas educacionais. Idéias e práticas pedagógicas e a
construção do pensamento educacional da Antiguidade ao século XXI. A produção da escola pública
contemporânea. A especificidade da ação da escola. A educação como prática de intervenção social. O papel
da subjetividade no processo educacional e na prática humana. Democratização da escola pública.

OBJETIVOS
� Compreender a evolução dos processos educacionais e o ideário educacional de cada período histórico.
� Verificar tendências da educação contemporânea, propiciando ao aluno um espaço para reflexão em torno
de questões educacionais, a partir de sua construção histórica;
� Examinar as práticas escolares, privilegiando as relações de poder e conflito e os conteúdos culturais do
processo de ensino e aprendizagem;
� Analisar as interações entre a educação escolar e as outras formas educativas presentes na sociedade
atual enquanto modalidades de educação não-formal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- A Educação clássica grega.
- A Educação Medieval.
- Educação Moderna e Renascimento.
- Educação jesuítica e a Reforma Religiosa.
- Educação no século XIX.
- As formas educativas da sociedade contemporânea.
- A Educação Nova: instituições, experiências e métodos.
- As concepções teóricas de educação.
- A construção da escola pública.
- Educação, conflito e poder.
- A educação como processo social.
- A democratização da escola pública.
- Escola e desigualdade social.
- Escola, direitos humanos e democracia.

METODOLOGIA
O programa será desenvolvido por meio de exposições dialogadas, leitura programada de textos,
apresentação de seminários e vídeos e discussões em pequenos e grandes grupos.

AVALIAÇÃO
As avaliações terão caráter predominantemente formativo, nas modalidades oral, escrita e participativa, pela
leitura e fichamento de textos, elaboração de resenhas, relatórios e apresentação de seminários sobre temas
propostos.
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