
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-REQUISITO: DIDÁTICA GERAL 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [X] OPTATIVA [  ] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 60 h PRÁTICA: 0 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 
 
História da Educação Brasileira. A educação jesuítica. O império e a formação da elite. A primeira 

república e a crise da educação elitista. A educação nova no Brasil. O avanço da educação popular. A 

educação brasileira a partir de 1964. O reflexo da história na configuração atual da educação 

brasileira. Caminhos contemporâneos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Analisar as questões teórico-metodológicas sobre a História da Educação brasileira. 

 

Específicos: 

 

- Compreender o estudo da história da Educação brasileira como disciplina e como campo de 

pesquisa; 

- Estabelecer relações em diferentes períodos históricos, entre as configurações da educação escolar 

e a sociedade em que se encontra inserida. 

- Refletir sobre o processo sócio-histórico que constituiu a educação brasileira até os dias de hoje e 

seu reflexo no sistema escolar; 

- Refletir sobre o papel da escola e da escolarização na sociedade brasileira, nas suas dimensões 

históricas e pedagógicas, visando à compreensão crítica das atuais propostas inovadoras para a 

educação básica e a formação universitária em nosso país. 

- Identificar os principais fatos históricos que caracterizam a evolução da educação brasileira. 

- Compreender os períodos históricos como fatores determinantes para as reformas da Educação 

brasileira. 

- Identificar as iniciativas da Revolução de 30 que favoreceram o desenvolvimento da Educação 

brasileira; 

- Compreender as transformações da revolução de 1930 no campo educacional. 

- Compreender as relações entre Estado Militar e a Educação do Brasil; 

- Refletir sobre o papel da Educação como instrumento ideológico das classes dominantes. 

- Compreender a real democratização da escola através da participação de toda comunidade; 

- Analisar os grandes movimentos organizados por diferentes grupos de educadores (filósofos, 

pedagogos) com objetivo de discutir a real função social da escola e lutar para transformar a 

realidade de desorganização que a escola encontrava-se. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I 

 

1 - A Educação Jesuítica 

2 - O Império e a formação da elite 

3 - A primeira República e a crise elitista 

 

II 

 

4 - A Educação em debate e sua reformas nos anos 20 

5 - A Revolução de 1930 e a Educação 

6 - A Educação Nova no Brasil 



 

 

7 - Os Principais métodos da educação Nova e seus fundamentos 

 

III 

 

8 - Os representantes da Educação Nova no Brasil e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

9 - O avanço da Educação popular 

10 - A educação brasileira a partir de 1964 

11 - 1988 é promulgada a nova Constituição Brasileira 

 

IV 

 

12 - Os Desdobramentos da promulgação da Constituição de 1988: impasses e dificuldades a serem 

superados 

13 - Anos 90 a 2000: Os Fortes Embates Políticos e Sociais e o Projeto Educacional 

14 - O reflexo da história na configuração atual da educação brasileira: caminhos contemporâneos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[  ] Laboratório 

[  ] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 
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