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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:  História Social da Escola Vespertino e Noturno 
 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10 horas 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65 horas 

Professor(a) Responsável:  

Regina Cândida Ellero Gualtieri 

Contato: regina.gualtieri@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: Primeiro 

Departamento de Educação 

OBJETIVO GERAL 

● Caracterizar, a partir de estudos e documentos históricos, a educação moderna e contemporânea, com 
destaque para a educação brasileira.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analisar o projeto educativo do Estado Moderno e que resultou na emergência da escola moderna. 
● Compreender a família e a escola como elementos centrais, no projeto moderno, para a experiência 

formativa dos sujeitos e para a própria reprodução cultural e ideológica da sociedade. 
● Identificar práticas educativas antes da consolidação da forma escolar no Brasil. 
● Discutir a consolidação e a expansão da escola pública como parte de um processo contraditório que 

preconizou o direito de todos para se educarem e, ao mesmo tempo, criou e preservou mecanismos de 
seleção e exclusão.    

 

EMENTA 

Características da educação moderna e contemporânea, com destaque para a educação brasileira. Concepção do 

projeto educativo gestado no Estado Moderno. Emergência da escola moderna. Valorização do saber pedagógico, 

no século 19, o “século da pedagogia”. Generalização da forma escolar, no século 20, o “século da escola”. 

Consolidação e expansão da escola pública. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● O nascimento da escola moderna 
● O século da pedagogia: os vários modelos formativos 
● Consolidação e expansão da escola de massas 
● Práticas educativas antes da consolidação da forma escolar no Brasil  
● A generalização da forma escolar 
● O movimento das Escolas Novas: seus significados e impactos no Brasil 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 22 horas (11 encontros) 
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Reunião pelo Google Meet às quintas-feiras (início em 06/08 e término em 15/10) para debate dos textos e das 
atividades relacionadas ao tema da aula 
 
- das 14h às 16h para os alunos do Vespertino 
 
- das 19h30 às 21h30 para os alunos do Noturno 
 

● Atividades Assíncronas: 43 horas 
 

Leitura de textos com roteiro de leitura (20 horas)  
Preenchimento de Roteiros de leitura (10 horas) 
Preenchimento de Roteiros de atividades relacionadas ao tema da aula (10 horas) 
Análise de vídeos (3 horas) 
 

AVALIAÇÃO 

Aos participantes será atribuído o conceito de “cumprido” ou “não cumprido” a partir dos seguintes critérios:  

- realização das atividades assíncronas  
- assiduidade nos acessos aos ambientes de discussão 
- participação nos debates 
- elaboração de um trabalho final  
- autoavaliação explicitando o aproveitamento 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARIES, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
BRITO, Jader e FÁVERO, Maria de Lourdes (orgs). Dicionário de educadores no Brasil. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 
1999.  
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 
CARDOSO, Tereza Maria Rolo Fachada Levy. As luzes da educação: fundamentos, raízes históricas e prática das aulas 
régias no Rio de Janeiro – 1759-1834. Bragança Paulista, EDUSF, 2002.  
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A escola e a república e outros ensaios. Bragança: EDUSF, 2003.  
GAUTHIER, C; TARDIF, M. A pedagogia. Teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes, 2010 
GONDRA, José Gonçalves, SCHUELER, Alessandra. Educação, poder e sociedade no império brasileiro. São Paulo: 
Cortez Editora, 2008. 
HILSDORF, Maria Lucia Spedo.História da educação brasileira: leituras. São Paulo: Thomson Learning, 2003 
LOPES, Eliane.M.T.; FARIA FILHO, Luciano.M.; VEIGA, Cynthia.G.V.  500 anos de educação no Brasil. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003 
NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira república. Rio de Janeiro, DP&A, 2000.  
SCHWARTZMAN, Simon e BOMENY, Helena (orgs) Tempos de Capanema. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000. 
STEPHANOU Maria; BASTOS Maria Helena Camara (org). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol 1 a 3. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004-2005. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Regina Cândida 
Ellero Gualtieri 

Pedagogia Doutora Dedicação exclusiva 75 horas  

 


