
 

Licenciatura em Ciências Biológicas 
Planejamento 1º semestre de 2011 
 

Disciplina: História da Educação 

Professor responsável: 
Fernando Santiago dos Santos 

Semestre do curso: 
2º  

Carga horária semanal: 
2 aulas 

Carga horária semestral: 
31,7 horas 

Aulas teóricas: 
38 

Aulas de laboratório: 
0 

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. 

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. 

Referência bibliográfica básica: 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia – geral e 

Brasil. São Paulo: Moderna, 2006 (3.ed. revista e ampliada).  

Cronograma de aulas sugerido: 

07∕02 

1ª aula 

• Apresentação dos conteúdos, estratégias, ementa, avaliação e 

metodologia de trabalho. 

• Divisão dos grupos de alunos para os trabalhos do semestre. 

• Seleção de leituras para o semestre (disponibilizadas no sítio eletrônico: 

http://www.fernandosantiago.com.br/projrde.htm) 



 

14∕02 

2ª aula 

• Educação clássica grega e fundamentos da pedagogia ocidental. 

• Educação na Idade Média. 

• A importância de Comênius. 

• Atividade em grupo: discussão de leitura previamente sugerida e mesa-

redonda. 

21∕02 

3ª aula 

• Fechamento da mesa-redonda da aula anterior. 

• Educação na Era Moderna. 

• As ideias renascentistas na educação. 

28∕02 

4ª aula: 

• Os jesuítas e sua importância na educação (Brasil e ex-colônias 

portuguesas). 

• A Reforma Religiosa e sua ligação com a educação em países de língua 

anglo-saxônica e suas repercussões no Brasil. 

• Divisão de temas para apresentação de seminário (em grupos) para a 

próxima aula. 

14∕03 

5ª aula 

• Educação no séc. XIX no mundo e no Brasil – principais tendências e 

pensadores. 

• Apresentação dos seminários da aula anterior. 

21∕03 

6ª aula 

• As diversas formas educativas da sociedade contemporânea. 

• Sugestões de textos para serem resenhados para a próxima aula 

(disponíveis em: http://www.fernandosantiago.com.br/projrde.htm).   

28∕03 

7ª aula 

• A Educação Nova: instituições, experiências e métodos. 

• Seleção de vídeos (do www.youtube.com ou sítio eletrônico similar) 

sobre a Educação Nova.  

• Entrega dos textos resenhados da aula anterior. 

04∕04 

8ª aula 

• Diversas concepções teóricas sobre Educação. 

• Atividade em grupo: debate sobre a educação na perspectiva do futuro 

licenciado em Biologia.  

11∕04 

9ª aula 
• Avaliação individual (escrita) sobre os conteúdos até a 8ª aula. 

18∕04 

10ª aula 

• Devolutiva da avaliação. 

• A construção da escola pública. 

• Educação, conflito e poder. 

• Dinâmica em grupo: o poder corrompe a educação? 

25∕04 

11ª aula 

• A educação como processo social. 

• Ideias de Vygotsky, Leontiev e Paulo Freire. 

• Atividade em duplas: análise crítica do processo educativo realizado no 

curso de Licenciatura do IF – São Roque. 

02∕05 

12ª aula 

• Democratização da escola pública: fases dominantes nas políticas 

brasileiras. 

• Seleção de pequenos textos sobre a democratização da escola pública 

brasileira e leitura prévia dos textos selecionados em pequenos grupos. 



 

09∕05 

13ª aula 

• Fichamento dos textos da aula anterior, com elaboração de pequenas 

resenhas. 

• Construtivismo x escola tradicional.  

16∕05 

14ª aula 

• A “aula” ideal: utopia ou realidade? 

• Motivação, interesse e desempenho: diversas faces de problemas antigos 

e atuais. 

• Preparação prévia de relatório (em grupos) sobre o tema da 13ª e 14ª 

aulas. 

23∕05 

15ª aula 

• Entrega do relatório final e apresentação, na forma de seminário (com 

apresentação de slides em datashow), das discussões realizadas sobre 

as aulas do relatório.  

• Mesa-redonda sobre os temas discutidos. 

06∕06 

16ª aula 

• Escola e desigualdade social. 

• Escola, direitos humanos e democracia. 

• Ideologia e livros didáticos. 

13∕06 

17ª aula 

• A mídia e a educação. 

• As TICs e os novos paradigmas educacionais. 

• Debate: que educação será deixada para as futuras gerações? 

20∕06 

18ª aula 
• Avaliação individual final sobre os conteúdos da 10ª aula até a 17ª aula. 

27∕06 

19ª aula 

• Devolutiva da avaliação. 

• Fechamento das notas e do semestre. 

 

 

 

 

 


