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EMENTA 

 

Visão histórica da Estrutura e do Funcionamento do Sistema de Ensino Brasileiro em seus diferentes níveis: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, de modo a fazer compreender os 
efeitos da permanência (ou não) dos diferentes sujeitos sociais no Sistema Escolar e as possibilidades 
colocadas a partir do avanço histórico de um conjunto de leis acerca da educação nacional. 

 

OBJETIVOS 

 
  - Compreender o contexto, o significado e a importância da legislação educacional brasileira;  
 -  Conhecer a ordenação legal da organização da educação brasileira;  
  - Discutir as implicações pedagógicas do ordenamento legal e das políticas públicas educacionais; 

- Analisar as principais políticas e programas da educação, identificando seus impactos na democratização 
do país. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
Unidade I – Educação e Política 
Conceitos fundamentais: política, política pública, sistema educacional. 
Pressupostos políticos da educação: Abordagem liberal e neoliberal e abordagem marxista.  
Processos de democratização da educação pública – A educação como direito 

Unidade II – A organização da educação brasileira 
Organização e funcionamento dos sistemas educacionais (Federal, Estadual, Municipal) 
Legislação educacional  

 Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente: o direito à educação 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei de nº 9.394/96 

 Níveis e modalidades da Educação Básica: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 
ensino superior, educação de jovens e adultos, educação especial, educação tecnológica, educação 
a distância e educação indígena. 

Unidade III – Principais políticas, projetos e programas com impactos na educação nos principais 
períodos históricos da história recente do Brasil. Em relação aos temas: 

 Democratização do acesso e permanência na educação básica; 
 Inclusão; 



 Currículo; 
 Formação de professores;  
 Financiamento da educação; 
 Democratização da gestão; 
 A política nacional de avaliação da educação. 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 

Nas aulas síncronas serão propostas aulas expositivas dialogadas, júri simulado, seminários temáticos, 
socialização de trabalhos de pesquisa, debates e reflexões coletivas a partir de filmes e textos lidos, jornal 
falado. 
Nas aulas assíncronas serão propostas leituras orientadas, filmes, fóruns temáticos, trabalhos de pesquisa, 
organização do júri simulado e dos seminários temáticos, leitura de reportagens atuais. 

 
As aulas síncronas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou 
por Sistema Meet disponível na plataforma Google®. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

A frequência será computada pela realização das atividades propostas.  Os procedimentos de avaliação serão 
norteados pelo princípio processual, de modo a permitir observar o processo vivido pelos estudantes no 
decorrer da disciplina. Entre os instrumentos a serem utilizados, destacam-se: participação no júri simulado, 
apresentação de seminários temáticos, trabalho escrito de pesquisa, apresentação do jornal falado, 
autoavaliação. 
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