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PLANO DE CURSO 

EMENTA 

Política educacional: conceito e origem na relação Estado-Sociedade-Educação. Reestruturação 

produtiva, neoliberalismo e reforma do Estado. Reformas Educativas no Brasil a partir de 1990: gestão, 

financiamento, avaliação, formação e trabalho docente.  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma visão geral e crítica sobre a relação entre Estado e Políticas Educacionais, 

considerando a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e as reformas do Estado Brasileiro, 

refletindo sobre o contexto histórico e atual na perspectiva política, econômica, social e 

educacional brasileira.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender as políticas em educação no percurso histórico brasileiro, discutindo suas 

implicações no sistema educacional e contexto escolar; 

 

Compreender os padrões históricos, políticos, sociais e econômicos da reforma educacional, por 

meio da análise da modernização administrativa do Estado a partir dos anos de 1990; 

 

Identificar as reformas educativas no Brasil considerando sua efetivação na gestão educacional, 

no financiamento da educação, na estruturação de uma concepção de avaliação e na formação 

docente.  
 

ORGANIZAÇÃO DO CONTÉUDO 

1. Histórico na relação entre Estado e política educacional  
2. Reestruturação produtiva, neoliberalismo e reforma do Estado  

3. A disputa na reforma do Estado e da política educacional: os reformadores empresariais, responsabilização 

na Educação, qualidade na educação  

4. As políticas Educacionais atuais: gestão educacional, formação docente, avaliação, financiamento da 

educação e políticas da Educação do Campo 

5. Produção acadêmica sobre Reforma do Estado e políticas educacionais, destacando as temáticas vinculadas 

aos objetos de pesquisa 

 

METODOLOGIA  

 

As atividades serão desenvolvidas com base em seminários, aulas expositivas e dialogadas; estudos 

individuais e de grupo apoiados em leituras de livros; análise de documentos oficiais; leitura e produção 

de artigos científicos e dados de realidade relacionados à formulação considerando a relação entre Estado, 

Sociedade e a implementação das políticas educacionais, em suas diferentes dimensões: gestão 

educacional, avaliação, formação docente, trabalho docente, financiamento da educação.  

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação terá como base as atividades desenvolvidas no decorrer da disciplina levando em 

consideração assiduidade do processo, responsabilidade e cumprimento dos prazos na elaboração e 

entrega da produção.  
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       Como instrumentos de avaliação serão realizadas as seguintes produções:  

 Seminários sobre Reforma do Estado e Educação no Brasil - Construção de quadro comparativo e 

analítico sobre Reforma do Estado e Educação no Brasil: perspectivas presentes na pesquisa 

acadêmica enfatizando as temáticas: Gestão educacional,  financiamento, avaliação, formação 

docente, trabalho docente – Perspectivas presentes na pesquisa acadêmica – com valor de 10,0 

(dez pontos)  

 Produção e apresentação individual de um texto sistematizando o resultado de estudos que 

integrem a temática da pesquisa à temática do curso a ser entregue até uma semana paós o final 

do semestre, com valor de 10,0 pontos.  
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