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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

“Gestão Pública e Educação em uma 
Perspectiva de Formação Multicultural 
do Programa Nacional de Administração 
Pública”

UNIDADE I - FORMAÇÃO DO ESTADO (BRASIL e JAPÃO)

Temas:

• Aspectos Políticos e Socioeconômicos - uma breve história do Brasil – 
Professor Vergilio Sogabe/UFMT

• Governança Moderna e Contemporânea e o Japão 1867-2017 – Professor 
Ryuta Wada/Tokai

Carga Horária: 30 horas

Período: 2ª semana

1. Apresentação:

O tema GOVERNANÇA MODERNA E CONTEMPORÂNEA DO JAPÃO 1867-

2017, em uma perspectiva do Japão, será trabalhado pelo Professor Ryuta Wada, com 

objetivo de compreender como o Japão emergiu como um país desenvolvido e 

com uma terceira maior economia (em março de 2018) do mundo.

Para isso, é importante dar uma olhada em um aspecto histórico da economia política 

japonesa e participar do debate, a partir das questões apresentadas pelo professor nos 

fóruns de discussão.
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Ao fazer isso, o capítulo enfoca os três principais períodos a seguir: em primeiro 

lugar, a modernização da Restauração Meiji à pré-Segunda Guerra Mundial (1867-

1945); em segundo lugar, a estabilidade política e o crescimento econômico do Japão 

na era pós-guerra (1945-1980); e, ao final, a terceira era pós-Guerra Fria (1990 e 2017). 

Na primeira parte, este capítulo explica que o Japão reconhece a importância de 

modernizar seu país, construindo uma nação unificada para se proteger das potências 

ocidentais. 

A segunda parte discute que, após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão 

tornou-se membro do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, adotando uma 

constituição democrática e “pacifista”, em 1946, e experimentando alto crescimento 

econômico durante os anos 1950 e 1960, além de estabilidade política com uma longa 

e estável presença de um partido político conservador pró-EUA. 

A terceira parte argumenta que, a partir dos anos 1990, o Japão estava sob baixo 

crescimento econômico, enquanto a presença do partido conservador pró-Estados 

Unidos continuava na política japonesa.

Já o Professor Vergilio Sogabe apresentará reflexões na perspectiva brasileira, com 

o tema: ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIOECONÔMICOS - UMA BREVE HISTÓRIA 

DO BRASIL.

Em sua introdução, professor Vergílio apresenta provocações iniciais sobre o 

processo de estudos de qualquer ciência ou matéria, destacando a importância de um 

contexto histórico, com o objetivo de responder questões relacionadas à perspectiva 

política e socioeconômica do Brasil.

Nesse tema, serão resgatados elementos importantes como a história de um país, 

um povo, uma nação, que também pode ser vista e conhecida como a história de uma 

pessoa, composta de vitórias e derrotas. 

Ao longo desse módulo, todos estão convidados a revisar, de forma rápida, a história 

brasileira, desde a sua colonização até o período mais recente. É interessante identificar, 
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dentro de cada um dos principais períodos desta história, qual era o contexto político e 

socioeconômico que permeava o país e influenciava a sua gestão.

Estes elementos nos ajudarão a conhecer melhor o Brasil. Poderemos compreender 

como chegamos até aqui, de onde vem a nossa política, a nossa economia, nossa 

sociedade e a nossa cultura. Poderemos entender tanta dificuldade e limitações em 

algumas áreas, ao mesmo tempo em que descobriremos o porquê de tanta riqueza e 

multiplicidade em outras.

2. Atividades 

As atividades propostas serão desenvolvidas por meio de Fóruns de discussão.

 Segundo Pallof e Pratt (2004), Fóruns de discussão são espaços 

privilegiados para o exercício de relações dialógicas, abertas e plurais, sobre 

temáticas propostas, troca de experiências e feedbacks entre professores, 

mediadores (tutores) e estudantes.

Por isso, é importante destacar que os fóruns constituirão espaços de reflexão 

com o objetivo de construção coletiva do conhecimento, diferenciando-se de outras 

estratégias de aprendizagem, pautadas em questões de perguntas e respostas.

Além de apresentar a sua contribuição no Fórum, é interessante ler as contribuições 

postadas pelos seus colegas de curso, apresentar o seu ponto de vista (comente no 

Fórum) e, sempre que possível, fundamentar a sua opinião.

O material escrito pelos professores, (vídeo e texto), é um ponto de partida para as 

discussões. Por isso, quando achar pertinente, você poderá apresentar contribuições de 

outras fontes de conhecimento/autores. Mas atenção!! É importante sempre identificar 

o autor e a fonte utilizada.

Participe das reflexões e problemas apresentados pelos professores nos seguintes 

espaços de debate:
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FÓRUM 1: Reflexões propostas pelo professor Ryuta Wada (Japão) – tema: 

Governança Moderna e Contemporânea e o Japão 1867

Com base na leitura apresentada pelo professor, sugerimos a sua participação 

no debate com o objetivo de responder as seguintes questões:

(1) Quais foram os pontos de virada para o desenvolvimento do seu país? 

(2) Quais os pontos fortes e fracos do seu país?

FÓRUM 2:  Reflexões propostas pelo professor Vergilio Sogabe (Brasil) - Tema: 

Aspectos Políticos e Socioeconômicos - uma breve história do Brasil

Com base na leitura apresentada pelo professor, sugerimos a sua participação 

no debate com o objetivo de discutir as seguintes questões:

(1) Que fator histórico do Brasil chamou mais sua atenção, considerando uma 

perspectiva política e socioeconômica? 

(2) Qual o reflexo desse fato no Brasil que temos hoje?
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