
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
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II. EMENTA 
 
As atuais diretrizes e bases da educação nacional. Legislação educacional. O ensino por competências e habilidades. A Reforma do 
Ensino Médio. A estrutura formal e informal da escola em seus vários níveis de poder e decisão. A democratização do ensino. O 
exercício do magistério. Financiamento da educação no Brasil e cidadania. 
 

III. OBJETIVO GERAL 
 
Analisar o contexto das reformas educacionais brasileiras, compreendendo a organização do Estado e suas políticas públicas para a 
Educação. Discutir os sistemas de ensino e a atuação dos sucessivos governos, através de programas e ações que potencializaram os 
efeitos da reorientação dos sistemas educacionais sob a influencia do neoliberalismo e de ideologias conservadoras.   

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar a escola e seu contexto histórico-social, enfatizando a importância e o papel da escola pública; 
Analisar a organização do ensino no Brasil; 
Identificar as perspectivas de democratização da escola; 
Analisar a política educacional brasileira, incluindo a dimensão econômica neoliberal, no contexto da sociedade global; 
Reconhecer os organismos internacionais presentes / influenciadores da reforma na década de 1990; 
Compreender a estrutura organizacional da educação brasileira tendo como parâmetro a legislação vigente; 
 

 
V. CONTEÚDO 
 

 
Horas previstas 

Unidade 1- O Estado e a política educacional. 
 
1.1  Gestão e organização da escola: as reformas educativas e as novas realidades sociais; 
1.2 A legislação do ensino: estrutura e funcionamento da escola – um caminho das políticas 
educacionais. 

 
Unidade 2 - A educação no contexto das transformações da sociedade contemporânea. 

 
2.1 As transformações no mundo contemporâneo: 

2.1.1 As mudanças tecnológicas e a exclusão social; 
2.1.2 O neoliberalismo e a educação. 

2.2 As transformações no campo da educação: 
              2.2.1 O desafio da educação escolar pública; 
              2.2.2 Expansão e financiamento da educação no Brasil. 
 
Unidade 3 - A relação Estado e políticas educacionais. 

 
3.1 A reforma do Estado e as reformas educacionais. 

 
Unidade 4 - As políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a partir da década de 1990. 
 

4.1 A política educacional brasileira. 
4.2  A estrutura dos sistemas de ensino: federal, estadual e municipal. 
4.3 A LDB 9.394/96 do planejamento à implementação. 
4.4 Níveis e modalidades de ensino/educação: 

4.4.1. Educação básica; 
4.4.2  Educação Infantil; 
4.4.3 Ensino Fundamental; 
4.4.4 Ensino Médio; 
4.4.5 Educação de Jovens e Adultos; 
4.4.6 Educação Especial. 

12h/a. 
 
 
 
 
 

12h/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h/a. 
 
 
 

16h/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidade 5 - Políticas educacionais em debate. 
                    
5.1 Educação para Todos; 
5.2 Educação Inclusiva; 
5.3 Formação de professores; 
5.4 Gestão Democrática. 

 

 
16h/a. 

VI. METODOLOGIA E RECURSOS 
 
O curso é constituido a partir de aulas expositivas e dialógicas com a aplicação de estudos e leituras dirigidas, trabalhos individuais 
e coletivos, além do debate sobre as temáticas e textos propostos. Serão solicitados pequenos papers para aferição de leitura e 
desenvolvimento da escrita reflexiva, no qual o/a aluno/a deve demonstrar capacidade de articular minimamente conceitos e dados 
concretos. Estes papers servirão para compor uma nota  no processo de avaliação. 
Textos, lousa, giz, retro-projetor, data-show, toca cd, fichas para anotações de fichamentos etc. 
 

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
No processo de avaliação serão critérios indispensáveis: estudo, domínio do conteúdo, compromisso, envolvimento, pontualidade e 
coerência. A avaliação será contínua e assim pontuada:  seminário, síntese, análise de filmes, avaliação final.  
 

VIII. AVALIAÇÃO 
 
Atividades individuais e/ou em grupo (papers): (0,0 – 10,0) 
Trabalhos escritos e/ou seminários: (0,0 – 10,0) 
Prova(s): (0,0 – 10,0)  
 

IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 
BRASIL. Diretrizes e bases da educação nacional: Leis 9139, 9192, 9394, 9424, Decretos 2026, 2207, 2208, 2264 e emenda 
constitucional n 14, Brasília: Ministério da Educação, 1997. 
CURY, Carlos R. Jamil. LDB – Lei de Diretrizes e Bases da educação. (Lei 9.394/96). 4 ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, Joao Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. Sao Paulo: Cortez, 2003. 
 
Complementar 
 
BRZENZINSKI, Iria (Org.). LDB Dez Anos Depois: reinterpretação sob diversos olhares. SP, Cortez, 2008.  
CUNHA, Luiz Antônio. O desenvolvimento meandroso da educação brasileira entre o estado e o mercado. Educ. Soc.  v. 28, n. 
100, 2007.  
DE TOMMASI, L.; WARDE, M.J.; HADDAD, S. (Org.). O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2000.  
DOURADO, L F. Política e Gestão da educação Básica no Brasil: limites e perspectivas. Educ. Soc.  v. 28, n. 100, 2007. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto, AGUIAR, Márcia Ângela da S. (orgs)Gestão da educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2000. 
GENTILI Pablo e  ALENCAR Chico. Educar na esperança em tempos de desencanto. Petrópolis (RJ): Vozes, 2001.  
KRAWCZYK, Nora Rut. VIEIRA, Vera Lúcia. A reforma educacional na América Latina: uma perspectiva histórico-
sociológica. São Paulo: Xamã, 2008. 
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Organização do ensino no Brasil – níveis e modalidades na Constituição Federal e na LDB. 
São Paulo: Xamã, 2002. 
TOSCHI, Mirza Seabra, FALEIRO, Marlene de Oliveira L. A LDB do Estado de Goiás (Lei 26/98): análises e perspectivas. 
Goiânia: Alternativa, 2000. 
 

X. CRONOGRAMA 

Data Conteúdo Data Conteúdo 

28/02 Apresentação da disciplina: ementa, objetivos e metodologia. 01/05 Feriado 

06/03 Introdução à Unidade I  08/05 Texto e atividade IV 

13/03 Texto e atividade – Unidade I 15/05 Texto e atividade IV 

20/03 Introdução à Unidade II  22/05 Texto e atividade IV 

27/03 Texto e atividade – Unidade II 29/05 Introdução à Unidade V 

03/04 Texto e atividade – Unidade II 05/06 Texto e atividade V 

10/04 Introdução à Unidade III 12/06 Atividade Final – Avaliação crítica da disciplina 

17/04 Texto e atividade III 19/06 Encerramento da disciplina: divulgação de nota e frequência 

24/04 Introdução à Unidade IV 26/06 Data reservada para reposição de aula e/ou atividade. 
 

Horário de atendimento à alunos: quartas-feiras das 13:30 às 16:30 (Coordenação do Curso de Pedagogia) 
Observação importante: o programa da disciplina consiste em uma proposta de trabalho elaborada pelo professor. De acordo com a 
necessidade, o mesmo poderá sofrer alterações visando sempre o aprimoramento do curso. 


