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PLANO DE CURSO

EMENTA: Conceituações de escola pública. Capitalismo e educação no Brasil. O
processo de construção da escola pública brasileira. Luta em defesa da escola
pública no Brasil. Produção historiográfica acerca da escola pública brasileira.

OBJETIVOS
 Analisar o processo histórico e político de formação da escola pública brasileira;
 Discutir as teorias da educação e a relação entre escola pública e democracia no

Brasil;
 Aprofundar o estudo acerca da história das ideias pedagógicas no Brasil, desde a

colônia até os dias atuais;
 Discutir a problemática do público e do privado na história da educação no Brasil,

considerando as especificidades e os momentos do processo de acumulação
capitalista no Brasil;

 Refletir sobre a relação entre Escola, Estado e Políticas Públicas, tendo como
foco a responsabilidade pela garantia do direito à educação;

 Compreender os entraves e conquistas das lutas em defesa da escola pública
brasileira;

 Refletir acerca do papel dos profissionais da educação enquanto sujeitos
históricos capazes de intervir e alterar a realidade;

 Compreender a escola enquanto lócus de formação e de produção de políticas e
de resistências;

 Desenvolver uma visão e atitude crítica acerca das políticas e problemáticas que
afetam a escola pública no Brasil atualmente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – O pensamento pedagógico e a escola pública no contexto do processo
de acumulação capitalista no Brasil

1.1 A formação da escola pública brasileira e Teorias Pedagógicas;
1.2 A História das ideias pedagógicas no Brasil;
1.3 Tendências e correntes teóricas mais influentes na história da escola pública

brasileira.
1.4 A problemática do público e o privado na história da educação brasileira

UNIDADE II – Educação e Sociedade: as lutas pela consolidação do Direito a
Educação



2.1 A luta pela escola pública no Brasil: sujeitos políticos, entraves e conquistas.
2.2 Educação na sociedade brasileira
2.3 O movimentos de luta pela escola publica no Brasil

UNIDADE III- Desafios e perspectivas para a escola pública brasileira atual
3.1 Gestão Democrática da escola pública X Lei da Mordaça
3.2 Relações entre público e privado na educação brasileira
3.3 Politicas de Avaliação da educação Básica: desafios e alternativas
3.4 A Base Nacional Comum Curricular e seus impactos na formação e valorização dos
profissionais da educação

METODOLOGIA DE TRABALHO
Considerando o conhecimento como uma construção social, o que implica a
participação ativa de todos os integrantes da turma, a disciplina será desenvolvida
mediante: aulas expositivas e dialogadas, leitura e análises de textos, fichamento dos
textos e apresentação, por parte dos alunos, dos textos indicados, o que implica
reflexão e elaboração de questões sobre os mesmos, de modo a subsidiar as
discussões em sala de aula.

AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada considerando as atividades a seguir:
1. Participação e intervenção nas atividades, por meio de: leitura, discussão da

bibliografia e apresentação dos textos indicados previamente, fichamentos-
síntese dos textos básicos;

2. Elaboração e apresentação de seminários temáticos (em grupo);
3. Produção de um artigo individual sobre algum tema pertinente as escolas

públicas na atualidade, o qual deverá ser apresentado para a turma.
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