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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: 
POTENCIALIDADES, LIMITES E DESAFIOS 

 
Data de Início: 01/02/2016 
 
Professora responsável: 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” (Rede Mapa), 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). 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 de municípios do estado do Rio de Janeiro. 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. Compartilha-
se 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?  



POLÍTICA EDUCACIONAL NA ESTRUTURAL LIBERAL DE ESTADO: 
UMA VISÃO CRÍTICA DA ATUAÇÃO DOS TRÊS PODERES NA EDUCAÇÃO 

 
Data de Início: 01/03/2017 
 
Professora responsável: ALZIRA BATALHA ALCANTARA 
 
Descrição: As liberdades civis e o princípio da legalidade são conquistas da 
modernidade, prenúncio de novas conquistas. O desafio é superar a concepção de 
emancipação humana restrita à democracia formal e à noção de direitos humanos 
associada ao capitalismo (WOOD, 2001). O capitalismo tornou possível uma suposta 
igualdade civil, porém permaneceu o quadro de desigualdade social, e, em certas 
sociedades, esse cenário se agravou. Ou seja, com o advento da ordem burguesa, 
perante o Estado e a lei, todos são iguais. Entretanto, como as pessoas ocupam posições 
diferentes no mercado e não têm o mesmo poder econômico, social e cultural, edificou-
se uma relação impregnada de dominação, nem sempre visível, alicerçada na ideia de 
liberdade e igualdade formais (ACANDA, 2006). Essa mesma visão liberal concebeu uma 
divisão estrutural do Estado em três grandes funções, também adotada pela 
Constituição brasileira de 1988, quais sejam: legislar, julgar e administrar. 
Especificamente para a educação, essa divisão clássica suscita três questionamentos: (1) 
Como as normas jurídicas, em sentido amplo, regulam o sistema educacional? (2) Como 
o judiciário interpreta e aplica essas normas em casos de conflitos? (3) Como o executivo 
pode/deve aplicar as verbas públicas para materialização do sistema de ensino previsto 
na lei maior? (4) Como esses poderes públicos têm lidado, especialmente no campo da 
gestão, com a participação crescente de instituições privadas na educação pública? 
Essas inquietações constituem o objeto da presente pesquisa. Destaca-se que, no 
contexto brasileiro, tais funções são exercidas prioritariamente por cada poder, ainda 
que não de forma exclusiva. Sob essa perspectiva mais abrangente das funções estatais 
que se pretende lastrear a presente investigação. Esse raciocínio é especialmente 
relevante quando levado em conta que a Carta Cidadã firmou um compromisso que vai 
muito além dos parâmetros formais de Estado. O pacto de 1988 alinhavou um Estado 
provedor, que consigna a educação enquanto direito social básico, garantindo-lhe 
especial proteção do Estado e da sociedade, assegurando-lhe ainda financiamento. A 
partir dessa nova normatização, a educação passou a contar com instrumentos jurídicos 
para materializar o disposto na legislação. Entretanto, uma nova conjuntura política, 
econômica e social, nos anos de 1990, delineou uma reforma do Estado, com a adoção 
de um modelo gerencialista. Tal concepção implicou a reestruturação do Estado 
envolvendo novas práticas e atitudes (“Nova Administração Pública”). A reforma, por 
meio de mecanismos centralizadores e descentralizadores, sintonizava-se com as 
agendas de organismos internacionais, fragilizando os direitos sociais previstos 
constitucionalmente. Identificado como “vilão”, caberia ao Estado buscar legitimidade 
por meio de uma “boa governança”. A administração do setor público deveria ser revista 
a partir de princípios como competitividade, otimização de recursos e responsabilização. 
Ao mesmo tempo, caberia estimular a participação da sociedade civil e novos marcos 
regulatórios deveriam ser estabelecidos a fim de flexibilizar o quadro legal. Nesse 
cenário, no campo da política educacional, antigos conceitos são ressignificados e 
propunham-se mudanças, nem sempre consonantes com a visão provedora prevista na 



Carta de 1988. Tal conflito de paradigmas evidencia a relevância do objeto que busca 
sintetizar, a partir da estrutura estatal, como se materializam as políticas educacionais. 
Com o objetivo de depurar essa realidade tão complexa, pretende-se realizar uma 
pesquisa básica, com abordagem metodológica qualitativa, de caráter explicativo. Como 
fontes de análise para o estudo, serão realizadas varreduras documentais e 
bibliográficas, com o intuito de descrever, criticar e problematizar a realidade da política 
educacional no Brasil.  
 

 
POLÍTICASPRÁTICAS EDUCACIONAIS NO COTIDIANO 

E O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO: 
O POTENCIAL EMANCIPATÓRIO DOS CURRÍCULOS PRATICADOS 

PENSADOS 
 
Data de Início: 19/06/2017 
 
Professora responsável: INES 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 politicamente emancipatório que podem possuir, nas 
diferentes circunstâncias em que são desenvolvidas. Dá continuidade ao projeto atual, 
deslocando-se das questões do cotidiano em si para a questão do direito humano à 
educação e sua efetivação, ou não, em diferentes espaçostempos educativos. A 
plenitude do exercício do direito à educação requer o acesso a conhecimentos diversos 
paralelamente ao reconhecimento dos seus próprios, a livre participação democrática 
numa sociedade igualitária e plural, em que o direito à aprendizagem e à cidadania digna 
sejam exercidos por todxs. Buscamos compreender político-epistemologicamente as 
políticaspráticas educacionais cotidianas, em suas características e especificidades. O 
principal objetivo é constituir conhecimento sobre a possível contribuição da educação 
à tessitura da emancipação social, no quadro da justiça cognitiva e social, por meio da 
ecologia de saberes, bem como da democracia social, expressa nas práticas de cidadania 
horizontal, noções centrais para a compreensão ampliada e aprofundada daquilo que 
interroga o direito à educação. O trabalho de pesquisa será desenvolvido em frentes 
complementares, articulando reflexões teórico-epistemológicas, teórico-
metodológicas, teórico-políticas e empíricas, enredando conhecimentos e valores 
hegemônicos e contra-hegemônicos na compreensão do potencial emancipatório de 
políticaspráticas voltadas à construção de relações mais ecológicas entre diferentes 
conhecimentos, valores e condições sociais. Assim, buscamos também ampliar nossa 
compreensão das redes de conhecimentos e práticas sociais presentes na sociedade e 
no exercício do direito à educação e à aprendizagem como condição para o exercício 
pleno da cidadania e para a constituição dos sujeitos. Nesse sentido, o estudo dos 
currículos praticadospensados nos cotidianos e de sua contribuição emancipatória 
reveste-se de particular importância, bem como o aprofundamento dos estudos da 
Sociologia do Cotidiano e das Epistemologias do Sul, dos textos das políticas 



educacionais oficiais, de questões envolvendo a noção de cidadania e os debates em 
torno das relações entre o direito à educação e a escolarização. Estudaremos, em uma 
segunda frente, modos de compreensão aprofundados dos procedimentos apropriados 
à pesquisa e aos resultados que pretendemos obter, desenvolvendo reflexões teórico-
metodológicas associadas a uma terceira frente, empírica, de observação participante e 
do trabalho com narrativas docentes visando ao amadurecimento das construções 
metodológicas das pesquisas nos/dos/com os cotidianos e à obtenção de um corpus de 
pesquisa plural e útil aos nossos objetivos.  

 
 

PROFISSÃO DOCENTE, HISTÓRIA E POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 
 
Data de início: 03/03/2014 
 
Professora responsável: LAELIA CARMELITA PORTELA MOREIRA 
 
Descrição: A pesquisa em política educacional vem ganhando consistência, na 
atualidade, a partir do surgimento recente de novas e variadas abordagens, que têm 
contribuído para o fortalecimento do campo como espaço de estudos teóricos. Nessa 
perspectiva, surge a possibilidade de, a partir dos estudos epistemológicos do campo da 
política educacional, contarmos com material adequado à compreensão das políticas 
mais específicas de formação docente e, ao mesmo tempo compreendermos as 
características dessa profissão, visto que não existe consenso quanto ao trabalho que 
os professores desempenham ou devem desempenhar em sala de aula e qual a natureza 
desse trabalho no que se refere ao seu estatuto. Assim, trata-se, o estudo em tela, de 
pesquisa teórico-empírica, a qual, amparada em literatura específica do campo da 
política educacional, das políticas de formação docente e da sociologia das profissões, 
conta, também com trabalho de campo no qual se busca saber qual o sentido atribuído 
por profissionais participantes de cursos de formação sobre as suas atividades docentes.  
 
 

A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL: 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS, MODELOS E ABORDAGENS 

 
Data de início: 01/03/2016 
 
Professora responsável: LAELIA 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 en 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.  


