
 

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

EMENTA: A disciplina de Políticas Públicas Educacionais tenciona percorrer os aspectos que englobam o 
fazer político e sua significação para o contexto educacional brasileiro. Desconstruir o senso comum que 
arraiga o verdadeiro sentido das políticas públicas, bem como todo o amparo legislacional que as 
contemplam.  
Apresentar as diferentes formas do fazer político, como forma e instrumento de participação da sociedade 
civil. Serão trazidas diferentes concepções relevantes advindas sobre o assunto, quais sejam: primeiramente 
a conceituação e definição do que são e como agem as Políticas Públicas Educacionais no âmbito brasileiro, 
bem como sua efetivação na práxis; em um segundo momento será abordado o tema educação e política, 
traçando um paralelo de poderes entre esses sistemas difusos; na sequência constará uma explicação sobre 
o quadro legislacional que ampara a Educação Brasileira, retratando o sistema e a gestão educacionais; para 
então expor um tema polemístico de políticas públicas como possível sinônimo de efetivação dos direitos 
educacionais e, por fim, como fechamento da unidade será discutida a Educação como transformação na 
sociedade contemporânea, ressaltando as relações intrínsecas da política com os saberes. Para que o estudo 
se efetive de forma concisa e clara serão utilizadas referências de renome, bem como os principais estudos 
e análises teóricas que sustentam o tema e os conceitos a eles vinculados. 
 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:  

Compreender as diferentes formas de conceber as políticas públicas educacionais brasileiras, bem como 
entender a aplicabilidade, extensão e importância dessas políticas para o campo educacional. 
 
Conhecer e entender a conceituação e aplicabilidade das Políticas Públicas educacionais na realidade 
brasileira;  
Identificar as políticas que atuam no âmbito educacional;  
Relacionar as políticas públicas com as legislações em vigência e entender suas diferentes atuações; 
Conhecer as diferentes relações de saberes políticos que transformam o meio no qual atuam;  
 Compreender a importância da política na educação.  

 

CARGA HORÁRIA: 35 horas. 

 

 


