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DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: Departamento de Educação Política e Sociedade – C.E. 

Ementa: A política educacional como política social: o direito à educação e a justiça social; 

Introdução às teorias do Estado; Estado, os atores sociais e a política pública; Planejamento 

educacional: centralização/descentralização, público/privado e quantidade/qualidade; Políticas 

educacionais no Brasil contemporâneo: legislação, estrutura e organização: financiamento da 

educação no Brasil; organização e formação do trabalho docente; Sistemas de avaliação em larga 

escala na educação brasileira; Políticas educacionais no Espírito Santo. 

OBJETIVOS: 

 Compreender a política social como espaço-tempo de correlação de forças nas sociedades 
capitalistas 

 

 Identificar a política educacional como política social; 
 

 Compreender a noção de “Estado”, considerando-se aspectos históricos e sociais de 
legitimação do Estado Contemporâneo. 

 

 Conceituar política pública e política educacional; 
 

 Compreender a coexistência das formas do Estado de direito com o Estado Social; 
 

 Identificar questões históricas e sociais que colaboraram na conformação do Estado 
interventor; 

 

 Compreender a perspectiva marxista de Estado; 
 

 Identificar a importância do planejamento educacional perante à universalização da 
educação escolar; 
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 Compreender a sociodinâmica   Centralização e descentralização, público e privado, 

qualidade e quantidade na garantia do direito à educação escolar no Brasil; 

 Reconhecer indicações legais (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96) 
relativas à garantia do direito e à obrigatoriedade escolar no Brasil 

 

 Identificar aspectos do financiamento da Educação Básica; 
 

 Compreender  o financiamento da educação como política pública; 
 

 Compreender o quadro das políticas educacionais que versam sobre a formação de 
professores (LDBN 9.394/96); 

 

 Identificar alguns desafios que perpassam a garantia de uma formação docente de 
qualidade social; 

 

 Compreender movimentos das políticas sociais ocorridos nas décadas de 1980 e 1990 em 
diálogo com o campo educacional; 
 

 Caracterizar os sistemas de avaliação em larga escala na educação brasileira;  
 

 Identificar desafios políticos e administrativos relativos à garantia de uma educação de 

qualidade no Espirito Santo; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I - A política educacional como política social. 

 O direito à educação e a justiça social. 

II- Introdução às teorias do Estado. 
 

 Estado, os atores sociais e a política pública. 

 III – Planejamento educacional: público/privado e quantidade/qualidade; 
 

 Siciodinamica público e privado na garantia e na oferta de educação escolar; 
 

 Sociodinamica quantidade e qualidade na garantia e na oferta da educação escolar 

IV- Políticas educacionais no Brasil contemporâneo 
 

 Políticas educacionais no Brasil contemporâneo: legislação, estrutura e  organização. 
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V- Políticas educacionais no Brasil contemporâneo: o financiamento da Educação. 
 

 O financiamento da Educação como política pública 

VI- Organização do trabalho e de formação docento no Brasil 

 O trabalho docente na escola universalizada 
 

VII - Sistemas de avaliação em larga escala na educação brasileira 
 

 Estado-Avaliador 

 Sistemas estaduais de avaliação 

 Políticas educacionais no Espírito Santo  
 

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e dialogadas, por meio de webconferência e vídeo aulas; postagem de vídeos - 
documentários e filmes; estudos comparativos de textos e legislações.  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

A avaliação se dará de duas formas complementares: Avaliação de nível 1 e Avaliação de nível 2. 
 
1) Nível I: (valor 40 pontos) correspondem a essa avaliação, a realização de 4 (quatro) atividades 
postadas na plataforma, link da Disciplina. As respostas devem, necessariamente, apresentar certo 
nível de apropriação dos conceitos e dos temas abordados no material disponibilizado para a 
semana.  
 
2) Nível II: 

 
b) Prova escrita (valor 60 pontos). Correspondem a essa avaliação, a realização de 2 (duas) 
provas. Cada prova terá o valor de até 30,0. 
 

Os alunos serão avaliados na escala de 0 a 100: soma dos níveis: (NÍVEL I + NÍVEL II)  
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