Doutoramento em Educação
Unidade Curricular/Curricular Unit: Educação, Sociedade e Desenvolvimento / Education, Society and
Development
ECTS: 10
Objetivos da unidade e competências a desenvolver
a)
Aquisição de capacidades de compreensão sistemática das questões e problemáticas das
Ciências da Educação, nomeadamente no que diz respeito às suas relações com o Desenvolvimento
Social, Económico e Político;
b)
Aprofundamento das relações entre a esfera Económica e a esfera Educativa
c)
Aprofundamento das relações entre a esfera Política e a esfera Educativa
d)
A aquisição da capacidade de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e
complexas relativas à área das Ciências da Educação, nomeadamente no que respeita às suas relações
com o Desenvolvimento Social, Económico e Político;
e)
Aquisição de competências no domínio da Investigação em Educação que possibilitem a
realização trabalhos de investigação que mereçam divulgação nacional e internacional
f)
Aquisição de competências na comunicação com os pares, a comunidade académica e a
sociedade em geral sobre as questões e problemáticas relativas às Formas de Educação
Contemporâneas e às suas relações com o Desenvolvimento Social, Económico e Político;
Objectives of the curricular unit and competencies to be developed
a) Acquisition of skills for systematic understanding of the issues and problems of Education Sciences,
namely their relations with Social, Economic and Political Development;
b) Deepening relations between the Economic and Educational spheres
c) Deepening relations between the political and educational spheres
d) The acquisition of the capacity to critically analyse, evaluate and synthesize new and complex ideas
related to the area of Educational Sciences, namely the relation between Education Sciences and
Social, Economic and Political Development;
e) Acquisition of skills in the field of Research in Education that allow the accomplishment of research
works that merit national and international dissemination
f) Acquisition of communication skills with peers, academic community and society in general on issues
related to Contemporary Forms of Education and their relations with Social, Economic and Political
Development;
Conteúdos programáticos
a)
A educação no pensamento contemporâneo: das práticas privadas ao domínio público.
b)
Progresso e Nação, ou a educação como motor da mudança social.
c)
O Estado e a Educação.
d)
A construção dos Sistemas Educativos Contemporâneos
e)
A estabilização e crise dos modos de regulação política dos Sistemas Educativos
contemporâneos: Estado, Mercado, e Globalização e as suas relações com o campo educativo, da
segunda metade do século XX aos nossos dias.
f)
A influência das alterações dos modos de regulação políticos, económicos e educativos nas
formas de escolarização atuais
g)
O estudo do caso Português numa perspectiva comparada: Demografia, Economia, Legitimação
Política, Educação e as suas relações nos séculos XIX e XX.
Syllabus

a) Education in contemporary thinking: from private practice to the public domain.
b) Progress and Nation, or education as the engine of social change.
c) The State and Education.
d) The construction of the Contemporary Educational Systems
e) The stabilization and crisis of the modes of political regulation of the contemporary Educational
Systems: State, Market, and Globalization and its relations with the educational context, from the
second half of the XX century to our days.
f) The influence of changes in political, economic and educational modes of regulation in the current
forms of schooling
g) The Portuguese case in a comparative perspective: Demography, Economy, Political Legitimation,
Education and their relations in the XIX and XX centuries.

