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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: 

POTENCIALIDADES, LIMITES E DESAFIOS 

Data de Início: 01/02/2016 

 

Responsável: Profª Drª ALZIRA BATALHA ALCANTARA 

Descrição:  

Esta pesquisa é parte integrante de um projeto mais amplo: “Gestão democrática do 

ensino público: mapeamento das bases normativas e das condições político-
institucionais dos sistemas municipais de ensino”, coordenado pelo prof. Elton Luiz 

Nardi. Envolve pesquisadores de diferentes universidades públicas e privadas: 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Universidade de Passo Fundo 
(UPF), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), Universidade Estácio de Sá (Unesa), Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do 
Tocantins (UFT), Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e objetiva analisar o quadro 

normativo e as condições político-institucionais relativos à gestão democrática do 

ensino público no âmbito dos sistemas municipais de ensino dos Estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Tocantins e Piauí, tendo 
em vista a atribuição que lhes foi conferida pela atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Art. 14) quanto à definição de normas de gestão democrática na 

educação básica, de acordo com suas peculiaridades. Neste sentido, este subprojeto 
debate a gestão e o planejamento educacional a partir do arcabouço legal normativo 

instituído na esfera municipal. Parte-se da premissa de que a gestão é um fenômeno 

fundamentalmente político, e, como tal, é palco de intensas disputas que podem se 
manifestar de forma explícita ou latente. Compartilhasse também da ideia de que a gestão 

democrática, balizada pela participação dos órgãos colegiados, é essencial para se 

efetivar uma educação pública de qualidade. Todavia, o conceito de participação não está 

dado, devendo, portanto, ser problematizado. A participação, longe de um ato 
meramente formal, implica influência no poder decisório. Outro elemento igualmente 

importante é verificar a existência de condições materiais para viabilizar ações e 

projetos aprovados. O processo democrático pode ser minado gradualmente caso haja 
um descompasso, entre o acordado no coletivo e o lastro material. Documentos oficiais 

têm valorizado a participação coletiva, clamando por mobilização e responsabilização 

social. O Plano de Ações Articuladas (PAR), inscrito no atual Plano Nacional de 

Educação (PNE), especialmente por meio da estratégia 7.25, aponta indicadores que, em 
tese, almejam assegurar práticas democráticas na área da gestão educacional sem 

ignorar dados de base material. Diante do exposto, o projeto em tela pretende investigar 

a concepção de gestão educacional instituída nos sistemas municipais de educação. Tal 
objetivo mais amplo se desdobra nas seguintes questões: Que concepção de participação 

os documentos governamentais possuem? Que órgãos colegiados são privilegiados? 

Tais órgãos têm contribuído para a implantação de uma gestão democrática? Há 
preocupação com mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle social das 

políticas instituídas? 



RECONFIGURAÇÕES ENTRE O MUNDO PÚBLICO E PRIVADO NA 

EDUCAÇÃO 

Data de Início: 01/01/2014 

 

Responsável: Profª Drª ALZIRA BATALHA ALCANTARA 

Descrição:  

O processo de mundialização do capital impôs um rearranjo político-social. Do ponto de 
vista políticoideológico, esta reorganização do capital atacou a intervenção do Estado, 

sobretudo, o modelo do Estado Keynesiano, (bem-estar social), pois este seria 

responsável pela perda de rentabilidade do capital e, ao mesmo tempo, apontou o 

mercado como saída para a crise. Chesnais (2001) ressalta a importância de se rechaçar 
as representações que apresentam a mundialização do capital como um fenômeno 

natural ou mesmo exclusivamente econômico. A noção de participação foi 

reconfigurada a fim de contribuir para a legitimação do conjunto de medidas, seja no 
campo econômico, financeiro, político, trabalhista, construindo um cenário consensual  

que arrefece os embates sociais. Enquanto o Estado se encolhe na política social, o 

“terceiro setor ganha centralidade, pois este não seria ineficiente, como o Estado, nem 
se pautaria exclusivamente no lucro, como o mercado. O “terceiro setor”, composto 

pelas entidades da sociedade civil, proporcionaria maior participação e autonomia, pois 

está ancorado no âmbito local. O Estado viabilizou um aparato legal que possibilitou o 

financiamento público de instituições do “terceiro setor”. Ao longo dos anos 90, houve 
uma campanha sistemática em prol da privatização para encolher o Estado que se 

mostrava ineficiente. Cabia, então, modernizar a administração pública: adotar como 

paradigma o modelo da gestão empresarial, símbolo de eficiência. O Estado é 
privatizado pela (1) venda de empresas públicas, pela (2) mentalidade gerencial que se 

impõe ao mundo público, mas também pela (3) adoção de programas e projetos do 

mundo privado. No campo educacional, estes passam a ditar mudanças em distintas áreas, 

tais como: gestão, planejamento, avaliação, currículo, práticas pedagógicas. Ao mesmo 
tempo, os movimentos populares e sindicais deviam ser esvaziados de seu conteúdo 

crítico para possibilitar a emergência de movimentos sob novas bases. Estimulou-se a 

criação de uma gama diferenciada de conselhos, particularmente na educação, indo ao 
encontro de demandas democratizantes. No entanto, a existência de um órgão colegiado 

em si não assegura uma participação substancial, nem possibilita mudanças nas relações 

de poder. Há empecilhos de ordem estrutural que não devem ser menosprezados, pois 
os Conselhos não estão imunes aos conflitos de classe que perpassam o Estado e a 

sociedade em geral (PARO, 1997). A partir deste quadro de referências, pretende-se 

investigar, de um lado, (1) as reconfigurações que esses programas e projetos privados 

vêm impondo à educação pública em suas diferentes facetas e, por outro, (2) analisar 
como os órgãos colegiados (conselhos de educação) se relacionam com esses projetos 

e programas que adentram o mundo público por meio de convênios e parcerias. 



EDUCAÇÃO CIDADÃ, JUSTIÇA COGNITIVA, EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL: POLÍTICASPRÁTICAS EDUCACIONAIS COTIDIANAS E 

SEUS PRATICANTESPENSANTES 

Data de Início: 19/06/2017 

 

Responsável: Profª Drª Inês Barbosa de Oliveira 

Descrição:  

Este projeto se inscreve no trabalho do grupo de pesquisa Redes de conhecimentos e 

práticas emancipatórias no cotidiano escolar, que desenvolve, desde 1999, projetos de 

investigação voltados para o cotidiano escolar, as práticas neles desenvolvidas e o 
sentido emancipatório que podem possuir, nas diferentes circunstâncias em que são 

desenvolvidas. O grupo busca compreender aquilo que se passa na vida cotidiana, em 

diferentes espaços educativos, as possibilidades emancipatórias e as especificidades que 
expressam essas práticas, seus fundamentos e possibilidades. O principal objetivo é 

constituir conhecimento sobre a possível contribuição da educação à tessitura da 

emancipação social, no quadro da justiça e da democracia, cognitiva e social, e da 
ecologia de saberes.O trabalho de pesquisa será desenvolvido em frentes 

complementares. No contexto escolar, a partir de narrativas de educadores e educandos, 

buscamos a compreensão das relações entre esses conhecimentos e valores docentes e 

a construção de relações mais ecológicas entre diferentes conhecimentos. Estudaremos, 
em uma segunda frente, práticas educativas e sociais desenvolvidas em espaços 

educativos não escolares, buscando nelas a ampliação da compreensão de ações 

educativas fundamentadas em diferentes racionalidades, fundamental para a ampliação 
da compreensão das redes de conhecimentos presentes na sociedade e na formação 

cidadã dos sujeitos sociais, bem como da constituição de suas identidades. Finalmente, 

em uma terceira frente de ação, serão estudadas ações educativas com vistas a fortalecer 
o convênio existente entre a UERJ e a Universidade de Rouen, no seio do qual se 

inscreve uma pesquisa a esta associada na qual reflexões epistemológicas a respeito de 

valores éticos se associam a observações e compreensão em torno de valores sociais 

praticados nas escolas, bem como obtidos dados de ações de formação continuada 
docente desenvolvidas em Projeto de extensão do próprio grupo e de outros grupos 

parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL: 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS, MODELOS E ABORDAGENS 

Data de Início: 01/03/2016 

 

Responsável: Profª Drª LAÉLIA CARMELITA PORTELA MOREIRA 

Descrição:  

O campo teórico da política educacional, que tem por objeto as políticas educacionais, 
em suas múltiplas dimensões (políticas docentes, políticas de financiamento, políticas 

de sistemas de governo, micropolíticas, dentre outras), comporta diferentes ângulos de 

análise a partir dos quais o político pode ser investigado. Contudo, diversos autores têm 

assinalado, em anos recentes, problemas relacionados tanto à investigação, quanto ao 
ensino de políticas, situação que tem sido constatada não apenas no Brasil, mas também 

em vários países da América Latina, ensejando o surgimento de redes como a Red 

Latinoamericana de Estudios Epistemológicos em Política Educativa (ReLePe), 
encontro de professores, bem como publicações especializadas sobre o assunto. No caso 

brasileiro, ressalta-se a fragilidade do campo e problemas específicos relacionados ao 

ensino da disciplina política/políticas educacionais, dentre estes a falta de conhecimento 
de modelos e enfoques que possibilitem base fundamentada para a reflexão. A 

investigação tem por objetivo aprofundar o estudo teórico de diferentes modelos de 

análise de políticas por meio do estudo das principais propostas em circulação no Brasil 

e na América Latina presentes na literatura especializada. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica que consiste essencialmente em uma análise crítica de conteúdo dos 

referidos modelos, com a finalidade última de elaboração de subsídios para o ensino de 

política no campo educacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Data de Início: 04/03/2013 

 

Responsável: Profª Drª WÂNIA REGINA COUTINHO GONZALEZ 
Descrição:  

O projeto busca analisar quais as concepções de Educação Profissional e Tecnológica que 

norteiam a legislação federal vigente, assim como verificar as práticas pedagógicas que 
têm sido adotadas, em instituições públicas e privadas, nas programações avaliadas, 

positivamente, pelos diferentes atores sociais envolvidos. A relevância deste trabalho 

consiste em contribuir para a identificação de práticas pedagógicas que possuam uma 

abordagem abrangente da formação do trabalhador mediante o reconhecimento do seu 
direito à apropriação efetiva dos saberes. 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E AS RELAÇÕES ENTRE OS DIFERENTES 

ESPAÇOS FORMATIVOS 
Data de Início: 03/03/2015 

 

Responsável: Profª Drª WÂNIA REGINA COUTINHO GONZALEZ 

Descrição:  
A pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre os diferentes espaços 

formativos na execução de políticas educacionais vigentes nos país. A importância da 

investigação proposta consiste na escassez de pesquisas sobre políticas educacionais 
voltadas para a atuação do terceiro setor nas parcerias com os entes federados. O estudo 

aborda a interpenetração dos espaços formativos, no cenário educacional brasileiro, e 

reconhece potencialidades nos espaços não formais de ensino, como uma perspectiva 
mais ampla da formação humana. No decorrer de 2016 foi privilegiado, como foco central 

da pesquisa docente, realização das parcerias, entre os referidos espaços formativos, no 

âmbito da Educação em Saúde. 


