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DISCIPLINA: História(s) da Educação no Brasil - JA0001 

PROFESSOR: Ms. Guinter Tlaija Leipnitz 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 60h 

Carga Horária Prática: 15h 

II – EMENTA 

Resgata e problematiza os processos de escolarização no Brasil a partir da 
modernidade, associando educação escolar às questões de gênero, classe e etnia. 
Investe ainda, no estudo acerca das práticas educativas em espaços não-escolares. 

III - OBJETIVOS 

Compreender a emergência, o desenvolvimento e o questionamento das idéias 
pedagógicas e das práticas educacionais como produtos historicamente 
determinados. 

Desenvolver uma abordagem que auxilie na construção de uma visão geral e crítica a 
respeito da evolução histórica das idéias pedagógicas e das práticas educacionais no 
Brasil, percebendo seu desenvolvimento de maneira não-linear, isto é, atentando 
para suas relações de coexistência e tensão. 

Analisar criticamente os pressupostos teóricos das “escolas pedagógicas” através da 
percepção de sua aplicação prática na realidade dos estabelecimentos de ensino 
básico localizados em Jaguarão. 

Desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita, de análise de documentos 
históricos de teor pedagógico, além da generalização de conceitos. 

IV – CONTEÚDOS 

UNIDADE I – A HEGEMONIA DA PEDAGOGIA TRADICIONAL NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

A pedagogia brasílica e a institucionalização da pedagogia jesuítica 

A época pombalina e as idéias pedagógicas do despotismo esclarecido 

O desenvolvimento das idéias pedagógicas leigas 

UNIDADE II – O PREDOMÍNIO DA PEDAGOGIA NOVA 

Pedagogia nova: contexto e ascensão 

O período de predominância da pedagogia nova 

Paulo Freire e a “escola nova popular” 

UNIDADE III – A CONCEPÇÃO DA PEDAGOGIA PRODUTIVISTA E SEUS CRÍTICOS 

A crise da pedagogia nova e ascensão da pedagogia tecnicista 
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As críticas ao modelo tecnicista 

UNIDADE IV – PEDAGOGIAS CONTRA-HEGEMÔNICAS E OS DEBATES PEDAGÓGICOS 
ATUAIS 

As pedagogias contra-hegemônicas 

Atualidade: pedagogia, diversidade e educação nos espaços não-escolares 

V – METODOLOGIA 

O conteúdo programático será investigado e problematizado a partir da leitura e 
análise dos textos e de documentos históricos de teor pedagógico (oficiais e não-
oficiais), de aulas expositivo-dialogadas, de atividades escritas em sala de aula, da 
projeção de filmes e documentários e de um trabalho de campo (investigação 
científica). 

Horas teóricas: As horas teóricas estão distribuídas ao longo dos 15 encontros, sendo 
contabilizadas desse modo as aulas expositivo-dialogadas, as discussões de textos, a 
exibição de filmes e documentários, além da realização da avaliação individual 
escrita. A partir desses instrumentos, pretende-se que os alunos tomem 
conhecimento das principais problemáticas de abordagem acerca da História da 
Educação no Brasil, articulando conceitos e linguagens próprias ao tema, 
relacionando as discussões pedagógicas aos respectivos contextos históricos, e 
submetendo textos, filmes e documentários, a uma perspectiva crítica. 

Horas práticas: As horas práticas estão distribuídas ao longo dos 15 encontros, sendo 
contabilizadas desse modo as atividades com discussões em torno de documentos 
históricos de teor pedagógico (oficiais e não-oficiais) e de ferramentas didatico-
pedagógicas (filmes e documentários), além de 4 horas extra-classe para a visita às 
escolas e 4 para a confecção do trabalho de campo respectivo a essa visitação. Estes 
são os meios pelos quais os alunos construirão a sua prática enquanto educadores e 
pesquisadores em Educação, estabelecendo um contato inicial com o trabalho de 
campo, colocando a realidade educativa em diálogo com os conceitos e as 
problematizações trazidos pelas idéias pedagógicas, além de constituir e apropriar-se 
de diferentes linguagens didático-pedagógicas. 

TÉCNICAS 

Aulas expositivo-dialogadas 

Atividades escritas em sala de aula 

Análise de documentos históricos de teor pedagógico 

Trabalho de campo (investigação científica) 

Discussão de textos 

Exibição de filmes e documentários 

RECURSOS 

Quadro-branco, retro-projetor e slides em arquivos de Power Point 
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Textos, documentos históricos de teor pedagógico, filmes e documentários 

Roteiros de leitura de textos e filmes 

Roteiros de elaboração do trabalho de campo 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1. Apresentação de docente e discentes, discussão do programa e introdução aos 
conteúdos da disciplina. 

2. Abertura da Unidade I - A pedagogia brasílica e a institucionalização da pedagogia 
jesuítica - discussão do texto: SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no 
Brasil. Campinas: Autores associados, 2007, pp. 33-59 (capítulos II e III). 

3. A época pombalina e as idéias pedagógicas do despotismo esclarecido – discussão 
do texto: SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: 
Autores associados, 2007, pp. 77-114 (capítulo V). 

4. O desenvolvimento das idéias pedagógicas leigas – discussão do texto: SAVIANI, 
Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores associados, 
2007 (trechos do capítulo VI). 

5. Abertura da Unidade II - Pedagogia nova: contexto e ascensão - texto(s) a definir. 

6. O período de predominância da pedagogia nova - texto(s) a definir. 

7. Paulo Freire e a “escola nova popular” - texto(s) a definir. 

8. Abertura da Unidade III - A crise da pedagogia nova e ascensão da pedagogia 
tecnicista - texto(s) a definir. 

9. As críticas ao modelo tecnicista - texto(s) a definir. 

10. Realização da avaliação escrita individual. 

11. Abertura da Unidade IV - As pedagogias contra-hegemônicas - texto(s) a definir. 

12. Atualidade: pedagogia, diversidade e educação nos espaços não-escolares - 
texto(s) a definir. 

13. Visita às escolas para confecção de dados para a confecção do trabalho de 
investigação científica. 

14. Trabalho de campo: confecção do trabalho de investigação nas escolas. 

15. Entrega do trabalho de campo e realização de avaliação de recuperação optativa. 

16. Reserva técnica, divulgação dos resultados finais e avaliação do docente. 

VII - AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado através de sua participação efetiva na disciplina. Serão 
valorizados a sua capacidade de expressão oral e escrita, o seu comprometimento 
com as atividades propostas e a sua capacidade de analisar e relacionar os temas 
estudados.  
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Além da participação do aluno na discussão de textos e no desenvolvimento de 
atividades em sala de aula (valor: 2,0), o conceito final será elaborado a partir de: 

Uma avaliação escrita individual com questões dissertativas a serem desenvolvidas 
em aula, no qual será considerado o domínio da bibliografia discutida nas aulas, a 
capacidade de articulação entre os conteúdos trabalhados, a problematização de 
conceitos relativos aos mesmos, bem como a capacidade de expressão escrita: valor: 
4,0 

Elaboração de um trabalho de campo de investigação científica sobre a relação entre 
as diferentes concepções pedagógicas no Brasil e sua concretização nas práticas dos 
educadores e nos planos político-pedagógicos dos estabelecimentos de ensino 
municipais e estaduais localizados em Jaguarão. Serão consideradas: a elaboração do 
roteiro para a coleta de dados na escola, a capacidade de articulação entre os 
mesmos, a bibliografia trabalhada na disciplina e os conceitos problematizados nas 
discussões, a capacidade de expressão escrita, bem como se o trabalho está de 
acordo com o Manual para Elaboração de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, 
disponível no site da UNIPAMPA: valor: 4,0 

VIII – REFERÊNCIAS 

BÁSICAS 

ALARCÃO, Isabel (Org.). Escola reflexiva e nova nacionalidade. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. 3 ed. São 
Paulo: Moderna, 2006.  

BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. Diretrizes para a formação de 
professores da educação básica, em cursos de nível superior. Brasília: MEC, 2002. 

_____. Ministério da Educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília: MEC, 1996.  

______ Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
pluralidade cultural, orientação sexual. Temas Transversais. 1ª a 4ª séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 

CATANI, D. Estudos de história da profissão docente. In: LOPES, E. M. T. et al. 500 
anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

CERRI, Luis F. (Org.) O ensino de história e a ditadura militar. Curitiba: Aos Quatro 
Ventos, 2003. 

CHARLE, C. VERGUER, J. História das Universidades. São Paulo: UNESP, 1996.  

CUNHA, L. A. A universidade temporã: o ensino superior da colônia à era de Vargas. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1985. 

DEL PRIORE, Mary. (Org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: UNESP-
Contexto, 1997. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
  CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 
FÁVERO, O. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. Campinas: 
Autores associados, 2001. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 8 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 

GALVÃO, Ana Maria de O. Problematizando fontes em História da Educação. In: 
Revista Educação e Realidade. v.21. n.2, julho/dezembro, 1996. 

LOPES, E. M. et al. 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  

MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck & CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. (orgs). A Educação 
Escolar em Perspectiva Histórica. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2005. 

ROMÃO, Jeruse (org.). História da educação do Negro e outras histórias. Secretaria 
de Educação Continuada, alfabetização e Diversidade. – Brasília: Ministério da 
Educação. 2005. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 1983. 

_________. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 
2007. 

STEPHANOU, Maria & BASTOS, Maria Helena C. (orgs). Histórias e Memórias da 
Educação no Brasil. Vol. I – Séculos XVI – XVIII. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 
2004. 

________. Histórias e Memórias da Educação no Brasil. Vol. II – Século XIX. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

________. Histórias e Memórias da Educação no Brasil. Vol. III – Século XX. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

VIDAL, D.G; HILSDDORF, M. L. Tópicos em história da educação. São Paulo: EDUSP, 
2001. 

COMPLEMENTARES 

MARQUES, V. R. B. A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso 
eugênico. Campinas: UNICAMP, 1999. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 2001. 

VILLALTA, L. C. O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura. In: MELLO e 
SOUZA, L. História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 
Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  


