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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

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

UNIDADE II - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL – 
PAPÉIS DOS GOVERNOS CENTRAL E REGIONAL

Temas:

• Organização do Sistema Educacional - Papéis dos Governos Central e 
Regional – Professora Rosa Almeida Freitas Albuquerque/UFMT 

• Brasil: Papéis dos Governos Central e Regionais – Professor Delarim 
Martins Gomes/UFMT

• Situação Atual e Desafios das Finanças Japonesas - crescimento 
econômico ou ajuste fiscal? - Naotoshi Kinoshita/Japan Center for International 
Finance

Carga Horária: 30 horas

Período: 4ª semana

1. Apresentação:

O texto ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL - PAPÉIS DOS 

GOVERNOS CENTRAL E REGIONAL, em uma perspectiva do Brasil, será 

trabalhado pela Professora Rosa Almeida, que apresenta elementos para se discutir 

e compreender a responsabilidade pela educação brasileira nas suas multifacetadas 

áreas do governo. No texto é evidenciado a forma como a educação nacional está 
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organizada em três sistemas de ensino distintos, conforme a dependência político-

administrativa, sendo cada um deles responsável pela organização e manutenção 

das instituições de ensino de seu sistema e, também, pela elaboração e execução 

de políticas e planos educacionais para o mesmo. Ademais, destaca os pormenores 

que compõem cada nível educacional, assim como a competência dos conselhos de 

educação, a legislação que estabelece as diretrizes da educação brasileira, as leis 

que a regem, a estrutura de funcionamento do sistema educacional e os indicadores 

de qualidade do ensino no Brasil. 

Ainda na perspectiva brasileira, o Professor Delarim Gomes apresentará reflexões no 

âmbito da organização educacional com o texto: BRASIL: PAPÉIS DOS GOVERNOS 

CENTRAL E REGIONAIS. O texto está organizado em três tópicos. O primeiro, 

bases conceituais, ao pressupor a multiplicidade de experiências e culturas dos 

leitores, visa estabelecer referenciais conceituais que operem como conceitos-chave 

para a compreensão do segundo e terceiro tópicos, dedicados, respectivamente, à 

organização e funcionamento da educação básica brasileira. Com relação à importância 

da compreensão dos papéis governamentais, sucintamente, três são mais evidentes. 

Evocando o Mito da Caverna, de Platão, o professor destaca que é altamente conveniente, 

aos que se envolvem com a educação, construir uma cultura ampla, o que, de certa 

forma, é um saudável distanciamento dos estreitos limites da “caverna cultural” que nos 

aninha, retomando a proposição de que há que pensar global e agir local. O texto ainda 

destaca a importância de o educador agir de modo estratégico correlacionando os 

interesses com que o poder nos constrange e a vontade de liberdade que nos estimula 

a lutar para que as coisas sejam diferentes do que sempre foram e, talvez, melhores. 

Já o professor Naotoshi Kinoshita, na perspectiva japonesa, apresenta o texto 

SITUAÇÃO ATUAL E DESAFIOS DAS FINANÇAS JAPONESAS - CRESCIMENTO 

ECONÔMICO OU AJUSTE FISCAL? O qual discorre sobre as problemáticas da 

situação fiscal do Japão, enfatizando que primeiro-ministro Shinzou Abe, se juntou ao 

governo a partir de dezembro de 2012, e anunciou, em 25 de setembro de 2017, que 

quitaria o saldo negativo do balanço primário (saldo fiscal básico), como uma das metas 
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políticas até 2020. Em troca disso, estabeleceu-se uma política de destinar recursos do 

aumento da receita bruta, obtida a partir do aumento previsto, em outubro de 2019, 

na taxa de imposto de consumo (atual 8% - 10%), às políticas sociais, como o apoio 

à educação infantil. Desse modo, com base nos problemas financeiros do Japão, o 

texto enfatiza a descrição do sistema político do país, o funcionamento e relações do 

governo central e dos governos locais, apresenta uma visão geral do estado atual do 

sistema financeiro, da gestão de dívida e reúne informações sobre os problemas da 

administração financeira do Japão.

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 pela professora Rosa Albuquerque (Brasil) – Tema: 

Organização do Sistema Educacional - Papéis dos Governos Central e Regional 

Diante das dicotomias que o tema apresenta, dialogue/debata/discuta/ com 

os colegas sobre os fatores que são dinâmicos e mutantes, razão por que a 

definição de uma educação de qualidade também varia em diferentes períodos, 

de uma sociedade para outra e de alguns grupos ou indivíduos para outros.

FÓRUM 2: Reflexões propostas pelo professor Delarim Gomes (Brasil) – Tema: 

Brasil: Papéis dos Governos Central e Regionais

Sobre os papéis do governo brasileiro, central e regionais, escolha uma das seis 

opções a seguir para debater:

1. Objetivos e Importância

2.  Bases conceituais

3.  Organização da educação

4. Funcionamento da educação

5. Eu concluo que... 

6. Posts livres sobre organização e funcionamento da educação

FÓRUM 3:  Reflexões propostas pelo Professor Naotoshi Kinoshita (Japão) – Tema:  

Situação Atual e Desafios das Finanças Japonesas - crescimento econômico ou 

ajuste fiscal? 

Por favor, considere se o Japão conseguirá reduzir suas dívidas e atingir o 

superávit fiscal, e o que será necessário para realizá-los?
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