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DISCIPLINA:  ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR I
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TURMA: 06331
CARGA  HORÁRIA:  72  h/a  (PCC 
18h/a).

CURSO: Geografia
PRÉ-REQUISITOS: não há

PROFESSOR: GABRIEL TORELLY
gabriel.torelly@ufsc.br
HORÁRIO: Sexta: 08:20h
                     
AS  ATIVIDADES  ASSÍNCRONAS 
SERÃO REALIZADAS ENTRE 08:20 – 
10:10H.  OS  ENCONTROS 
SÍNCRONOS  OCORRERÃO  ENTRE 
10:10 – 12:00H.

LOCAL: Plataforma MCONF

A sala será disponibilizada no Moodle antes da aula

EMENTA: Teorias que norteiam o tema da organização escolar e currículo. Estrutura organizacional 
do sistema nacional de educação. Estruturas burocráticas e colegiadas de decisão educacional. Níveis e  
modalidades de ensino da Educação Básica. Escola, cidadania, justiça social.
OBJETIVOS: 
a) Estudar as principais teorias que colocam no centro de seus interesses a estrutura e a organização 
dos sistemas escolares;
b) Analisar  os  fundamentos  das  políticas  educacionais,  suas  contradições  e  seus  impactos  na 
organização escolar e no currículo da Educação Básica;
c) Examinar  a  dinâmica  do  processo  de  escolarização,  em  seus  aspectos  quantitativos  e 
qualitativos;
d) Discutir  a  questão  do  fracasso  e  da  exclusão  escolar  e  a  promoção  da  democratização  da  
educação.
METODOLOGIA:
Nos encontros síncronos, o professor ministrará aulas expositivas, virtualmente dialogadas, a partir das 
temáticas,  textos,  vídeos  e  materiais  indicados  e  disponibilizados  no  cronograma.  As  atividades 
assíncronas consistirão no estudo, realizado semanalmente pelos estudantes, dos materiais indicados. Em 
virtude  das  restrições  impostas  pela  pandemia,  a  Prática  como Componente  Curricular (PCC)  será 
efetuada  mediante  o  projeto  Encontros  síncronos  com  a  Escola,  iniciativa  que  consiste  em  trazer 
professoras, pesquisadores e gestoras, vinculadas às diferentes redes de ensino, para conversar sobre 
temas referentes às múltiplas dimensões da organização escolar.
FORMA DE ATRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA:  nos encontros  síncronos,  a frequência será 
verificada  a  partir  de  uma lista  de presenças,  elaborada em cada  um dos encontros.  Nos  encontros 
assíncronos, a presença será aferida a partir dos trabalhos/atividades realizados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:



Unidade I

A Educação Escolar nos Projetos de Modernização
 Diferentes abordagens teóricas;
 Burocracia, burocratização, organizações burocráticas
 A noção de campo educacional.

Unidade II

As Políticas Públicas e o Sistema Nacional de Educação
 Estruturas administrativas e colegiadas: Ministério, secretarias (estaduais e municipais) e 
conselhos de educação;
 Níveis de ensino: O lugar da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio);
 Modalidades de ensino (Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação 
Especial, Educação à Distância, Educação Indígena, Ensino Noturno);
 Programas de educação compensatória (Ensino Supletivo, Classes de Aceleração).

Unidade III

O Processo de Escolarização e suas Contradições
 A exclusão escolar;
 A obrigatoriedade do ensino e a expansão das redes;
 Democratização, descentralização, municipalização do ensino;
 A produção do fracasso escolar e seus impactos na reprodução social.

Unidade IV

A Questão da Justiça Escolar
 O direito à educação escolar;
 A igualdade e a desigualdade de oportunidades;
 A diversidade das trajetórias escolares;
 Os paradigmas curriculares e os desafios de uma educação de qualidade para todos.

PCC – Prática como Componente Curricular
As atividades práticas da disciplina, no contexto excepcional da Pandemia que impossibilita o diálogo 
presencial com o contexto escolar, ocorrerão alternativamente por meio de diversas atividades em meio 
remoto:
- Participação de professores convidados em algumas aulas;
- Pesquisas e atividades com documentos curriculares;
- Vídeos.

*CRONOGRAMA:

DATA HORA CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO E 

MATERIAIS DE ESTUDO

ATIVIDADE SALA

SEX 29/10 08:20h -  Apresentação  do  Plano  de 
Ensino e Cronograma

SÍNCRONA

SEX 05/11 08:20h -  A  Educação  Escolar  nos 
Projetos  de  Modernização: 
aspectos introdutórios

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA



https://edisciplinas.usp.br/
pluginfile.php/4416492/
mod_resource/content/1/O
%20mestre%20ignorante.pdf
“O mestre ignorante” – Prefácio 
à  Edição  Brasileira,  p.9-16 
(LEITURA OBRIGATÓRIA).

https://www.scielo.br/j/es/a/
dySCfq6TwCvKWBzv48tt6bj/?
format=pdf&lang=pt
“Na  Revolução  Francesa:  os 
princípios  democráticos  da 
escola  pública...”  (Leitura 
complementar).

SEX 12/11 08:20h -  Organizações  burocráticas, 
linhas  segmentares  e 
superfícies curriculares

https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/
revistateias/article/view/
53842/36116
“Traços  docentes  nas 
superfícies  curriculares” 
(LEITURA OBRIGATÓRIA);

https://periodicos.ufba.br/
index.php/entreideias/article/
view/37976/24481
“Apontamentos  sobre  educação 
na  cidade  febril”  (Leitura 
complementar).

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 19/11 08:20h -  A  Educação  Escolar  nos 
Projetos  de  Modernização: 
diferentes abordagens teóricas

http://www.gpef.fe.usp.br/teses/
em_defesa_da_escola.pdf
“Em  defesa  da  escola”  – 
Introdução,  p.3-4  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA);

https://online.unisc.br/seer/
index.php/reflex/article/view/
14499/pdf
 “Os  paradoxos  da  forma 
escolar na contemporaneidade” 
(Leitura complementar);

https://www.youtube.com/
watch?v=gIyyOvGrejE
Vídeo  1:  Jan  Masschelein  – 
Entrevista;

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA
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https://www.youtube.com/
watch?v=xn3Sg-IiN1E
Vídeo 2: Julio Aquino Groppa – 
O  fogo  cruzado  da  educação 
contemporânea  (Material 
complementar).

SEX 26/11 08:20h - Exclusão escolar: a produção 
social do fracasso

https://www.scielo.br/j/cp/a/
JBTWwBmFCfZBxm9QKbxSN
9C/?format=pdf&lang=pt
“A  escola  e  a  exclusão” 
(LEITURA OBRIGATÓRIA);

https://www.scielo.br/j/es/a/
fxdfCzYBZjGnwck88KKc6Gq/
?format=pdf&lang=pt
“Reprodução  ou 
prolongamentos  críticos 
(Leitura complementar).

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 03/12 08:20h AVALIAÇÂO I ASSÍNCRONA
SEX 10/12 08:20h -  Política  Educacional 

Brasileira

https://www.aedi.ufpa.br/parfor/
letras/images/documentos/
ativ2_2014/breves/breves2012/
poltica%20educacional
%20brasileira%20limites%20e
%20perspectivas.pdf
 “Política  educacional 
brasileira:  limites  e 
perspectivas”  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA);

https://revistas.rcaap.pt/rpe/
article/view/12674/10982
“Estratégias  e  incidência 
empresarial  na  atual  política 
educacional  brasileira:  o  caso 
do  movimento  Todos  Pela 
Educação”  (Leitura 
complementar);

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 17/12 08:20h -  Estruturas,  níveis  e 
modalidades  de  Ensino: 
introdução à Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB)

http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm
(Acessar a LDBEN/1996);

https://www.scielo.br/j/cp/a/

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA
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QBBB9RrmKBx7MngxzBfWgc
F/?format=pdf&lang=pt
“A  educação  básica  como 
direito”  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA);

https://www.youtube.com/
watch?
app=desktop&v=IJYyJhPPfbk&
list=PLOIvIlWXLI85_NPl4x0_
LDGc8DZfWgJTP&index=49&
t=0s
Vídeo 3:  Entrevista com Carlos 
Roberto Jamil Cury;

https://www.youtube.com/
watch?v=urjJJwpGMJQ
Vídeo 4: “Enquanto tiver gente 
no  Brasil,  vai  ter  presença 
indígena”  –  Entrevista  com 
Aílton Krenak.

SEX 04/02 08:20h -  Sistema  Nacional  de 
Educação

https://www.scielo.br/
scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1413-
24782010000200013
“Sistema Nacional de Educação 
articulado ao Plano Nacional de 
Educação” (LEITURA 
OBRIGATÓRIA). 

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 11/02 08:20h AVALIAÇÂO II ASSÍNCRONA
SEX 18/02 18:30h -  Políticas  Públicas  para  a 

Educação:  desafios  do 
presente e desafios da pesquisa

http://
retratosdaescola.emnuvens.com.
br/rde/article/view/1032/pdf
Ataque  à  escola  pública  e  à 
democracia (LEITURA 
OBRIGATÓRIA);

https://www.researchgate.net/
publication/
331151880_A_politica_educaci
onal_e_seus_desafios_na_pesqu
isa_o_caso_do_Brasil
“A política educacional e seus 
desafios na pesquisa: o caso do 
Brasil” (Leitura complementar);

https://www.youtube.com/
watch?v=jEjVS8YRA9M

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA
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Vídeo 5: Direito à Educação.
SEX 25/02 18:30h - Qualificação, socialização e 

subjetivação: os desafios de 
uma educação de qualidade 
para todos

https://www.scielo.br/j/cp/a/
Psv5yk47BGSXB5DDFXy59T
L/?lang=pt&format=pdf
“Boa  educação  na  era  da 
mensuração”  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA).

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 04/03 18:30h -  A  expansão  das  redes  de 
ensino:  o  caso  de  Santa 
Catarina

“Democratizar,  descentralizar, 
municipalizar:  a  expansão  do 
ensino  fundamental 
catarinense”  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA). 

https://www.youtube.com/
watch?v=-poR37mn_5k
Vídeo  6:  Educação  e 
Democracia.

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 11/03 18:30h - Paradigmas curriculares em 
ação: o caso da BNCC

https://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/
index.php/faced/article/view/
23591/15430
“Base  Nacional  Comum 
Curricular”  (LEITURA 
OBRIGATÓRIA);

http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/
(Link para site da BNCC);

https://www.scielo.br/pdf/cp/
v44n153/a09v44n153.pdf
“Os  PCN  e  a  elaboração  de 
propostas  curriculares  no 
Brasil” (Leitura complementar).

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

SEX 18/03 18:30h -  Igualdade,  desigualdade  e 
diversidade  das  trajetórias 
escolares

https://www.scielo.br/j/ep/a/
fHZDML53D8X6xTsRzgHL8Q
p/?lang=pt
“Paulo  Freire  e  o  valor  da 
igualdade  em  educação” 

ASSÍNCRONA/
SÍNCRONA

https://www.scielo.br/j/ep/a/fHZDML53D8X6xTsRzgHL8Qp/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ep/a/fHZDML53D8X6xTsRzgHL8Qp/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ep/a/fHZDML53D8X6xTsRzgHL8Qp/?lang=pt
https://www.scielo.br/pdf/cp/v44n153/a09v44n153.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cp/v44n153/a09v44n153.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/23591/15430
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/23591/15430
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/23591/15430
https://www.youtube.com/watch?v=-poR37mn_5k
https://www.youtube.com/watch?v=-poR37mn_5k
https://www.scielo.br/j/cp/a/Psv5yk47BGSXB5DDFXy59TL/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/cp/a/Psv5yk47BGSXB5DDFXy59TL/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/cp/a/Psv5yk47BGSXB5DDFXy59TL/?lang=pt&format=pdf


(LEITURA OBRIGATÓRIA).

https://periodicos.ufjf.br/
index.php/csonline/article/view/
32387
“Sucesso escolar e desigualdade 
social:  o  poder  do  capital 
subjetivo”  (Leitura 
complementar).

SEX 25/03 18:30h AVALIAÇÃO III + 
Recuperação

ASSÍNCRONA

*OBSERVAÇÃO:  o  cronograma  poderá  sofrer  alterações,  as  quais  serão  devidamente 
comunicadas em prazo hábil.

AVALIAÇÕES:

AVALIAÇÃO I - PESO 4,0;

AVALIAÇÃO II - PESO 3,0;

AVALIAÇÃO III - PESO 3,0;

RECUPERAÇÃO – PESO 10,0;

 - A avaliação I consistirá em uma produção textual ou audiovisual realizada pelos estudantes. 
Para sua realização, caberá aos estudantes selecionar algum tema ou problemática relacionados 
ao conteúdo programático ministrado até 26/11. Os parâmetros e diretrizes para a realização do 
trabalho  solicitado  serão  especificados  com  a  devida  antecedência  durante  os  encontros 
síncronos.  A  avaliação  II consistirá  na realização de questões  relativas  ao  artigo “Sistema 
Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de Educação” (texto previsto para a aula 
do  dia  04/02).  Para  a  avaliação III,  os  estudantes  deverão selecionar  alguma problemática 
específica, referenciada nos materiais, textos e vídeos estudados nas unidades programáticas III 
e IV, e realizar uma produção textual, imagética ou audiovisual. 
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não o permita,  ou sem a autorização prévia dos(as)  professores(as)  para o material  de sua  
autoria.
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