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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0 

Ementa: História da educação: objeto, métodos, teoria e pesquisa. História da educação Brasileira. 

A educação Jesuítica. A reforma Pombalina. A educação no Império. A educação Republicana.  

Objetivos:  
a) Analisar o processo de constituição histórica da educação brasileira, e suas interfaces com a 

economia, política sociedade e cultura; 

b) Compreender as principais interpretações historiográficas sobre a educação brasileira; 

c) Conhecer a história da educação popular e da educação do campo e os dilemas do contexto 

atual. 

Conteúdo Programático  

1. Objeto, método e teoria no âmbito da história da educação; O papel e o significado do estudo 

da história da educação brasileira; 

2. Primórdios da educação no Brasil. O processo/sentido da colonização e a educação jesuítica; 

3. Abrangência das reformas pombalinas, os impactos da vinda da família Real na educação; 

4. A educação brasileira no império, na república, na ditadura e pós ditadura militar, na era 

neoliberal.  

5. História e princípios/fundamentos da Educação Popular e da Educação do Campo 

Metodologia 



O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará 

em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes 

envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. A disciplina buscará ser desenvolvida através de 

aulas de forma síncrona por plataforma digitais disponibilizadas pela UFES, preferencialmente as 

ferramentas do Gsuite (Classoroom), com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma 

assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos 

dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como também atividades de 

aplicação. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 

- Participação nas atividades síncronas e apresentação de seminário = 30%; 

- Estudo dirigido/orientado, pesquisa/relatório de campo e fichamento de textos = 40%; 

- Atividade avaliativa escrita e individual = 30%. 
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Cronograma  

O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as etapas do 

Tempo Universidade (Síncronas e assíncronas) que se articula com o Tempo Comunidade como espaços 

integrados e complementares da formação acadêmica-prática. 

Etapa 1 - Fevereiro: Retomada dos estudos realizados antes da Pandemia. Socialização e retorno de 

atividades já realizadas. Apresentação da continuidade da disciplina e planejamento coletivo. 

Etapa 2 e 3 - Março: A história da educação no Brasil Colônia: Educação Jesuítica e a Reforma Pombalina 

no contexto sócio-histórico. A história da educação brasileira no Império, na República, na era Vargas 

(período da industrialização) e a emergência da Educação Popular no Brasil nos anos 1960. 

Etapa 4 - Abril: A educação na ditadura militar; na abertura democrática; na era neoliberal; a história e 

Princípios da Educação do Campo. 

Etapa 5 - Maio: Apresentação de seminários temáticos e avaliação final. 
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