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1 EMENTA 

A construção da Pedagogia como Ciência: da Grécia à Renascença; Teoria do Conhecimento e Ciência 

Moderna; A Formação das Teorias da Educação e a Constituição da Episteme Pedagógica. As teorias da 

educação na sociedade contemporânea. As tendências pedagógicas da educação brasileira. 

2 OBJETIVO GERAL 

 
✓ Compreender e analisar as diversas concepções filosóficas e problemas que envolvem a teoria do 

conhecimento científico, a pedagogia como ciência e as principais teorias pedagógicas desenvolvidas ao 

longo da história, destacando o pensamento filosófico-pedagógico desenvolvido no Brasil e as 

formulações dos organismos internacionais para a educação na atualidade. 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
✓ Compreender a natureza da ciência na antiguidade e seu papel na sociedade moderna e contemporânea; 

✓ Conhecer as diferentes raízes epistemológicas do conhecimento pedagógico, seu contexto sócio histórico 

e seus embates filosóficos; 

✓ Identificar as peculiaridades dos principais sistemas filosóficos e sua relação com a construção dos 

modelos científicos. 

✓ Discutir a questão do conhecimento científico e a constituição histórica da Pedagogia enquanto ciência e 

profissão; 

✓ Proporcionar a compreensão de conceitos e fundamentos das teorias da educação, identificando as 

principais pedagogias liberais e progressistas, suas origens e objetivos na educação brasileira; 

✓ Identificar e compreender as teorias pedagógicas e suas configurações nas políticas educacionais 

brasileiras; 

✓ Discutir os problemas educacionais no contexto atual da dominação imperialista sobre o ideário 

pedagógico brasileiro 



4 CONTEÚDOS 

 
UNIDADE I- A teoria do conhecimento e a pedagogia como ciência 

 

1) Teorias do Conhecimento 

2) A construção da Pedagogia como Ciência: A Formação das Teorias da Educação e a Constituição 

histórica da Episteme Pedagógica. 

3) O problema do conhecimento e as abordagens teóricas clássicas. 
 

UNIDADE II – Idade Moderna – Educação humanista e liberal 

1) Principais correntes do pensamento pedagógico a partir da modernidade 

2) O fortalecimento da burguesia, o pensamento moderno, o realismo pedagógico e a educação. 

3) O ideal liberal de educação – a corrente iluminista (séc. XVIII) 

4) O ideário do século XIX: positivismo, idealismo, marxismo 

5) As teorias educacionais produtivistas e pragmáticas 

6) As teorias crítico-reprodutivistas 

7) O ideário anarquista de educação: A pedagogia Libertária 

8) Estudo filosófico da concepção marxista de ser humano e de educação. 

9) Educação e relações de trabalho, cultura e poder: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Teoria do 

Capital Humano, multiculturalismo e diversidade cultural. 

UNIDADE III – Teorias da educação brasileira 

1) Pedagogia Tradicional 

2) Pedagogia da Escola Nova 

3) Pedagogia Tecnicista 

4) Pedagogia Libertária 

5) Pedagogia Libertadora 

6) Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos 

7) Pedagogia Histórico-Crítica. 

UNIDADE IV - Imperialismo e as teorias pedagógicas pós-modernas na atualidade 

1) Imperialismo e educação brasileira 

2) As teorias presentes nos documentos dos organismos internacionais e sua influência nas políticas 

educacionais brasileiras 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu retorno autorizado de forma remota pela Resolução 

254 de 09 de setembro de 2020, a disciplina será ofertada no formato de Ensino Remoto Emergencial (ERE), por 

meio de Atividade Remota Emergencial (ARE) síncronas e assíncronas. 

A disciplina será desenvolvida por acompanhamento, conforme prevê o Art. 137 do Regimento Geral da UNIR 

por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos e atividades didáticas: 



1) 40 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades síncronas: as atividades síncronas, para esta 

oferta, serão realizadas por meio do google meet de maneira que em um mesmo lugar virtual, independente do 

lugar físico em que se encontrem, todos/todas (discentes e docentes) dialogarão em tempo real. Estudos e 

discussões teóricas e/ou práticas, de forma coletiva, em que todos/as os/as discentes matriculados deverão 

acessar uma sala virtual, em tempo real, a partir de link de acesso a ser disponibilizado pela docente da disciplina 

- aulas expositivas e dialogadas; 

3) 40 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades assíncronas: as atividades assíncronas 

serão por meio do estudos orientados de textos com elaboração de sínteses, mapas textuais, análises, análises 

comparativas, atividades práticas (planejamento) e outras atividades solicitadas pelas professoras; análise 

temática de conteúdos exibidos em vídeos;  

Os materiais bibliográficos para estudo serão encaminhados ou links de acesso serão disponibilizados no SIGAA 

e encaminhados, via e-mail dos discentes, antes do início do período definido para as atividades síncronas.  

Para a comunicação entre discentes e docentes, incluindo o envio e disponibilização de materiais bibliográficos e 

atividades para estudos, serão utilizados e-mails cadastrados no SIGAA, a plataforma SIGAA e whatsapp. 

 

 

 



roteiros dirigidos, produção de material escrito, aulas expositivas e dialogadas, trabalhos individuais e/ou 

grupais, seminários, análise de vídeos ou filmes. 

6 RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Quadro branco, data show, filmes, cartazes, etc. 

7 AVALIAÇÃO 

A Avaliação será feita por meio de provas escritas sobre os conteúdos trabalhados, seminário, produção de 

textos em sala, fichamento e resenha de livro. Conforme prevê a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de 

novembro de 1997 a média final será expressa em uma só nota, no período semestral, resultante da média 

aritmética das notas das avaliações aplicadas de 0 (zero) a 100 (cem), em números inteiros e será considerado 

aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta). 

Os instrumentos de avaliação serão: 

1ª Prova escrita: 100 pontos 

2ª Prova escrita: 100 pontos 

1º Seminário: 100 pontos 

2ºSeminário: 100 pontos 
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