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OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos Gerais:
Geral:
Discutir a educação brasileira em uma perspectiva histórica e crítica, tomando como recorte a
história da educação infantil e a historicidade do conceito de infância.
Específicos:
a) Analisar a concepção moderna de infância atentando para a historicidade do conceito de
criança e para as suas implicações no âmbito da educação escolar.
b) Apreender criticamente a educação escolar brasileira, sob o enfoque da educação infantil,
tendo como pressuposto a historicidade dos conceitos de educação, escola e infância.
c) Discutir a educação infantil observando a imbricação existente entre projetos políticos,
sociedade e escola.
d) Refletir sobre os deslocamentos que perpassaram a história da educação infantil no Brasil a
partir da análise das características da escola em alguns períodos específicos, a saber, colônia,
império e república.

EMENTA

Concepções de educação.
A educação numa perspectiva históricocrítica.
Papel social e político da educação.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Unidade I – Cr iança e apr endizagem: histor icidade do conceito de infância e
tr ansformações na escola.
Historicidade do conceito de infância.
A educação na primeira infância: brinquedos e livros.
A aprendizagem da criança na passagem do mundo do trabalho para a escola.
Os deslocamentos no “sentimento de infância” e a história da educação.
Unidade II – Educação no per íodo colonial: catequese e pedagogia jesuítica no Br asil.
A concepção de criança segundo os jesuítas: catequese e educação.
A escola jesuítica
A recodificação do conceito de infância.
Unidade III – Educação no século XIX: ação dos higienistas, escolas de pr imeir as letr as e
sistemas de ensino pr imár io.
“Medicina, higiene e educação escolar”.
Das escolas de primeiras letras aos sistemas de ensino primário.
Unidade IV – Educação na República: advento do jar dim de infância e a cr iação dos
gr upos escolares.
Os jardins de infância.
As escolas isoladas e a criação dos grupos escolares.
Algumas transformações a partir da “Escola Nova”.
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