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alberto 
kapitango 
nguluve

cristiane maria 
cornelia 
gottschalk

Política educacional angolana (1976-
2005): organização, desenvolvimento e 
perspectivas

direito a educacao; formacao de 
professor; politica educacional; 
reforma de ensino

Este estudo, bibliográfico e documental, propõe-se a uma reflexão e análise do sistema educacional angolano, desde 1975 a 2005, a partir de uma perspectiva filosófica e política. Com ele pretende-se buscar elementos que permitam compreender as relações e os fatores em torno dos quais se organizou e se 
desenvolveu a política educacional de Angola; e procura-se analisar as novas perspectivas políticas de reforma do sistema educacional propostas a partir de 2001 (Lei no. 13/01). O trabalho aponta a importância de efetuar-se uma análise dos fatores que determinaram a escolha e as formas de organização do 
sistema de ensino e sua abrangência nacional. Parte da idéia de que verdades até então incontestáveis não são mais adequadas para justificar os índices elevados de analfabetismo, a não garantia do direito à educação, a falta de acesso e a continuidade de crianças nas escolas, as condições precárias de infra-
estrutura educacional, bem como a visão pedagógica que ainda persiste, não obstante o término da guerra (Fevereiro de 2002). Trata-se de uma pesquisa fundamentada em fontes bibliográficas de diferentes autores e documentos oficiais (leis) do ensino angolano e outros documentos pertinentes. O trabalho 
termina apontando a necessidade de o Estado priorizar um investimento maior para o setor educacional, assim como, para a formação de professores. Aponta ainda a democracia, a liberdade e a autonomia no trabalho educacional como condições fundamentais ao desenvolvimento do ensino e pesquisa.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200612533002010001P6
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wagner de 
souza

mara rubia alves 
marques

Formação continuada de gestores em 
minas gerais: um estudo a partir da 
experiência do progestão no município 
de uberaba de 2003 a 2006

politicas e gestao 
em educacao

reforma da educacao; gestao escolar; 
formacao continuada

Esta dissertação vincula-se à linha de pesquisa Políticas e Gestão em Educação, do Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia – MG (FACED). Considerando que a formação continuada dos profissionais da educação é um dos temas centrais das políticas 
educacionais em nível Federal, Estadual e Municipal, objetivando, segundo estas, a melhoria na qualidade da educação e a finalidade tornar os seus trabalhadores aptos a atender as novas habilidades e competências devido às reformas implementadas no país com a democratização nos anos 1980 e as 
influências externas. A presente pesquisa objetiva estudar a Formação Continuada de Gestores Escolares (PROGESTÃO), oferecido aos gestores escolares da Rede Estadual de Minas Gerais, no Município de Uberaba, entre o período de 2003 e 2006, no decorrer do primeiro mandato do governador Aécio 
Neves (PSDB). O mesmo se justifica pela importante função que exerce o Gestor Escolar como o intermediário entre a educação escolar e as políticas em execução em cada governo. Os temas abordados nesta pesquisa, para sua contextualização, foram: reforma da educação entre os anos de 1980 e 1990, 
gestão escolar, metodologia e operacionalização do PROGESTÃO no Brasil, em Minas Gerais e no Município de Uberaba, certificação ocupacional e eleição de diretores em Minas Gerais. Para a realização desta análise, em um primeiro momento, houve a pesquisa bibliográfica ampla, sobre os temas acima 
citados, a seguir pesquisa documental e, no terceiro e último momento, entrevistas semi-estruturadas com 10 cursistas do PROGESTÃO do Município de Uberaba entre 2003 e 2006. Ao final da pesquisa, pode-se perceber o que as políticas para formação de continuada de gestores em nível nacional e 
estadual, almejam para as instituições escolares e seus profissionais, capacitando-os para atender às reformas e sanar lacunas deixadas pela formação inicial destes educadores. Conclui-se que os gestores escolares, além de gerirem o pedagógico, devem estar aptos para a gestão financeira, dos recursos 
humanos, compreender a legislação educacional, preservar os bens públicos, buscar parcerias e trazer a comunidade para os órgãos colegiados. Novas demandas da função advindas com a descentralização, a autonomia, a flexibilização e todas as mudanças que gradativamente ocorrem com as reformas nas 
políticas educacionais a cada novo governo Estadual.
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alcir de souza 
caria

Projeto político-pedagógico: 
importância histórica de uma prática 
em crise

cultura, organizacao 
e educacao

Esta dissertação reflete sobre as possibilidades da escola no cumprimento das determinações da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, que a reconhece como núcleo gestor responsável pelo seu próprio projeto político-pedagógico. Problematiza em que medida essa prática 
escolar tem influenciado os resultados obtidos pelas escolas públicas e viabilizado, localmente, a implementação das políticas educacionais desenvolvidas no âmbito dos sistemas de ensino. Caracteriza as concepções estruturantes sobre projeto político-pedagógico por meio de uma análise bibliográfica, 
discutindo o alcance que tais teorizações têm alcançado no cotidiano escolar. Apresenta os resultados de uma pesquisa, realizada junto a uma rede pública de ensino, apontando potenciais evidências da crise de sentido e de método que tal prática revela. Recupera ainda o processo histórico que marcou a 
tramitação da atual LDB, demonstrando que a referida crise deve ser entendida primeiro como crise congênita, herdada da própria lei que a concebeu. No contexto do sistema educacional, essa crise também é caracterizada ao reunir elementoschaves presentes no pensamento pedagógico contemporâneo, que 
exploram o conceito de sistema e a sua relação com a unidade escolar. Finaliza a pesquisa problematizando princípios fundamentais para se pensar o projeto políticopedagógico na perspectiva do movimento da educação cidadã, com vista à superação da crise de sentido e de método que essa prática escolar tem 
demonstrado.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=201012833002010001P6

alessandra 
maria aquino 
canivezi 
pereira

A organização da oferta a educação 
infantil no município de amparo na 
década de 1990

planejamento 
educacional, 
politicas publicas e 
gestao educacional

educacao e estado ; politica 
educacional ; educacao infantil

A pesquisa teve como eixo a identificação dos princípios neoliberais de descentralização, de focalização e de privatização na organização municipal para oferta de vagas à Educação Infantil, no cenário político da década de 1990. O objeto de nosso estudo foi a ação do Estado voltada à Educação Infantil, por 
isso buscamos primeiramente entender o papel desempenhado pelo Estado frente ao pensamento liberal e neoliberal para posteriormente descrevermos como esse atendimento se organizou no país. Nosso trabalho se desenvolveu no sentido de conhecer a organização pública e gratuita para acolhida à criança 
pequena e de compreender como as políticas educacionais foram formuladas em um município, do estado de São Paulo, durante o período em que o Brasil esteve inserido no reordenamento e nos ajustes neoliberais. O trabalho de campo envolveu o levantamento de dados quantitativos e qualitativos, por meio 
de planilhas para levantamento do número de matrículas na rede pública, de entrevistas e de questionários com os atores sociais envolvidos no processo. Os resultados expressaram as novas formas pelas quais, na década de 1990, a esfera pública respondeu às demandas sociais e explicitaram que as decisões 
tomadas sofreram influência do cenário político e das ordenações neoliberais
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Um olhar sobre a atuação do diretor de 
escola da rede estadual paulista a partir 
de sua percepção: o caso da diretoria 
regional de ensino de piracicaba.

politica e gestao da 
educacao

diretor de escola; administracao 
escolar; diretoria regional

A presente pesquisa enfoca alguns aspectos relacionados ao dia-a-dia do administrador escolar sob sua própria ótica, abordando os problemas e/ou dificuldades e as possibilidades existentes no desempenho de sua função. O objeto de estudo é o diretor de escola de Ensino Fundamental e Médio da rede pública 
de ensino do Estado de São Paulo que atua na Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba. Os procedimentos metodológicos constituem-se em uma revisão bibliográfica, selecionando alguns autores, apresentando brevemente suas visões de administração da educação e de escola; uma análise documental 
sobre a legislação vigente no que concerne à atuação desse diretor; um estudo de caso, em uma caracterização sócio-econômica dos municípios compreendidos pela referida Diretoria, com dados de matrículas dos alunos e do total de atendidos pela Secretaria de Estado da Educação; um instrumento utilizado 
em forma de questionário, em aspectos relacionados às características gerais desse diretor e da escola sob sua direção e questões sobre suas possíveis dificuldades, cujos dados quantitativos foram demonstrados através de gráficos, servindo de base para uma análise qualitativa dos referidos dados. A 
investigação aponta para o fato de inúmeras demandas que os diretores de escolas enfrentam no desenvolvimento do processo educativo mostrando, através de suas próprias percepções, que nem sempre conseguem vencer todos os obstáculos que lhes são impostos e, provavelmente, não fazendo uso da 
autonomia que lhes é concedida por lei, sentem-se fragilizados. Entretanto, temos posições de administradores escolares indicando as possibilidades existentes, ante aos desafios.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061633007012001P8

amelia cristina 
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pinheiro

tais moura 
tavares

A expansão do ensino profissional na 
rede pública estadual de educação do 
paraná - 2003-2006

politicas e gestao da 
educacao

ensino profissional; politica de ensino; 
rede estadual de ensino

Esta pesquisa buscou encontrar razões que determinaram a retomada do ensino profissional na rede pública de educação do Paraná como política, período 2003- 2006, bem como sua expansão; por conseqüência, também se analisaram fundamentos desta política. Foram utilizadas como principais estratégias 
metodológicas: análise de documentos oficiais, de levantamento de dados estatísticos, de questionário aplicado a diretores ou coordenadores de colégios com ensino profissional de Curitiba, de entrevistas com a gestora da rede pública estadual de educação profissional do Paraná e com representante da APP - 
Sindicato. Os dados foram analisados tomando o materialismo histórico dialético como referencial teórico-metodológico. As razões observadas foram: a indução que as políticas federais para o ensino profissional produzem sobre a política estadual; a necessidade dos governos, nacional e estadual, de dar uma 
resposta política a um problema social de raiz econômica, o desemprego, e assim buscar legitimidade; a herança histórica do estado do Paraná de reestruturação de cursos profissionalizantes nos governos do PMDB; a pressão dos movimentos sociais; a oposição ideológico-partidária deste governo, 2003-2006, 
ao seu antecessor, o qual quase eliminou a possibilidade de cursos profissionalizantes, na rede pública estadual; pressão do mercado de trabalho, que também atinge a opinião pública, principalmente pela mídia, apontando para a necessidade de formação específica para o trabalhador e ao mesmo tempo 
formação geral, o que causa também entrecruzamento de concepções no transcorrer da política.
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A gestão da qualidade em educação: 
possibilidades de aplicação dos 
princípios da qualidade total

processos culturais, 
instancias da 
socializacao e a 
educacao

A partir das novas demandas provocadas pela dinâmica da sociedade, as instituições educacionais têm sido pressionadas a repensar suas concepções, seu papel, seus fins e finalidades, sobre o que se constitui como boa qualidade do ensino e da própria escola, e principalmente sobre seus princípios de gestão. 
Nesta perspectiva, este estudo propõe-se a analisar criticamente as questões que envolvem a gestão da qualidade em educação, a partir dos mecanismos utilizados por diferentes espaços educacionais considerados de boa qualidade, que assumem ou não os princípios da Qualidade Total. Esta proposta de estudo 
justifica-se pela busca de um entendimento mais amplo do fenômeno educacional no que se refere à gestão da boa qualidade da educação e do ensino, em particular, em nível da escola básica. Adota uma abordagem transdisciplinar na análise dos resultados da investigação sobre a possibilidade de apropriação 
(ou não) dos princípios defendidos pela corrente da Qualidade Total e sua recomendações práticas, pela gestão escolar, m nível da escola básica. 
 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2000431005012001P0
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A democratização da gestão na 
educação superior: uma análise do 
processo de sucessão dos dirigentes 
universitários da universidade federal 
de uberlândia entre 2000 e 2005

politicas e gestao 
em educacao

gestao democratica; eleicao; 
autonomia; descentralizacao

Este estudo tem como objetivo geral analisar o vigente sistema de sucessão de dirigentes da UFU, com as preocupações de compreender e avaliar a sua importância para o processo de democratização da gestão universitária a partir das análises históricas, das atuais políticas para a educação superior pública e 
de sua reestruturação interna, enfatizando as questões de autonomia, descentralização e participação no período de 2000 a 2005. A proposta de estudo desenvolveu-se por meio de análises das categorias-chave enquanto pilares do processo de democratização da gestão educacional na qual se insere a 
Universidade Federal de Uberlândia. Trata-se da análise da gestão em uma universidade federal situada na região Sudeste, no Estado de Minas Gerais. No desenvolvimento das várias nuances e dimensões que a gestão educacional apresenta e que se reivindica a gestão democrática, o elemento que se coloca 
nos estudos sobre a temática é procurar entender por onde caminha a dimensão e a significação da democratização da gestão na educação superior. O caminho percorrido para o desenvolvimento do trabalho foi a realização de uma pesquisa de campo, optando-se pela abordagem metodológica 
qualiquantitativa, que permite recorrer a mais de uma técnica de coleta de dados. Na pesquisa quantitativa, de análise objetiva, ocorre uma interlocução com a pesquisa qualitativa, de análise subjetiva, para que se possa traduzir melhor a intenção e o enfoque do estudo. Diante dos fatos, considerou-se que 
houve um avanço no processo de participação nas eleições no âmbito da universidade, mas que somente o ato de votar não significa que haja gestão democrática. Uma gestão democrática passa também pela gestão dos processos e dos resultados com o usuário, interno e externo, bem como a relação da UFU 
na comunidade que representa e que a representam. Portanto, diante das respostas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, faz-se necessário ter consciência de que precisa ir além do modelo de gestão, ou seja, o modelo passa a ser acessório, o que se considera é a capacidade de saber conduzir a universidade, 
gestar esta instituição é a peça chave para que as políticas internas da universidade sejam praticadas através das práticas gestoriais e não substituídas por ações e metas que mudam de tempos em tempos.
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ana claudia 
celice alves 
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barreiro

Reforço escolar e recuperação em uma 
rede municipal de ensino: o percurso 
entre o dito e o feito

politica educacional, 
administracao de 
sistemas educativos 
e unidades 
escolares

politicas publicas; reformas 
educacionais; municipalizacao; 
apropriacao; reforco

O presente estudo tem como objetivo principal analisar as dimensões da proposta oficial de reforço escolar e estudos de recuperação de aprendizagem, no município de Araçatuba-SP, envolvendo o processo de formulação e os elementos que compõem a implementação desta proposta em escolas do ensino 
fundamental. Os estudos de recuperação e reforço foram instituídos pela Lei Federal 5.692/71 e sofrem diversas alterações e adaptações ao longo das décadas de 1980 e 1990. Com o processo de municipalização do ensino, desencadeado a partir da EC nº 14/96 e da LDB 9.394/96, esses estudos são de 
responsabilidade das respectivas redes municipais. O Projeto de Reforço e Recuperação, o PRR, é uma ação da Secretaria Municipal de Educação, regulamentada, então, por uma resolução própria, voltada para o atendimento de todos os alunos das primeiras séries do ensino fundamental que apresentam 
defasagens no processo de aprendizagem. Ao optar por uma abordagem qualitativa, investigou-se duas escolas de ensino fundamental desta rede, focalizando o funcionamento do reforço e da recuperação em diferentes realidades. Foi constatado um claro processo de ressignificação e apropriação da proposta 
oficial, que reelabora o discurso normativo, realizando adaptações em função do contexto particular de cada unidade escolar investigada. Cada escola realiza essa leitura em função de vários aspectos, dentre eles a sua própria organização; a maneira como são encaminhadas as ações pelos seus integrantes, no 
contexto escolar; e a relação entre a administração central e local.
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rute vivian 
angelo baquero

Paradoxos de uma proposta 
educacional emancipatória: uma análise 
da escola por ciclos de formação da 
rede municipal de porto alegre e suas 
implicações na produção de exclusão 
por conhecimento em alfabetização.

educacao e 
processos de 
exclusao social

ciclos de formacao; alfabetizacao; 
exclusao social

O presente estudo teve, como objetivo geral, investigar de que forma a conjugação entre as dimensões metodológicas,considerando-se os paradigmas que orientam as práticas docentes em relação ao ensino da leitura e da escrita; sócio-antropológicas, problematizando as concepções docentes acerca das 
relações entre o contexto social, a escola e a aprendizagem e político-pedagógicas, tendo em vista a implantação e o desenvolvimento da proposta dos Ciclos de Formação em Porto Alegre, tem produzido ou não, exclusões por conhecimento, nos processos de alfabetização inicial. Caracterizou-se com um 
estudo de natureza qualitativa, sendo o estudo de caso a opção metodológica. Para a coleta de dados foram realizadas análise de documentos junto à Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, entrevistas com coordenadores pedagógicos e professoras alfabetizadoras de escolas selecionadas com 
maiores e menores índices de manutenções em classes de alfabetização, entrevistas com crianças mantidas em classes de alfabetização e com crianças promovidas para o terceiro ano com dificuldades no processo de alfabetização e avaliação individual das condições de leitura e escrita das crianças 
entrevistadas. Como resultados, o estudo revelou uma evolução significativa dos índices de manutenção nas classes de alfabetização no segundo ano do primeiro ciclo nos últimos três anos. Na dimensão metodológica aponta a predominância de uma paradigma metodológico baseado na escrita, sustentado na 
perspectiva dos estudos da Psicogênese da Língua Escrita. Em relação às concepções docentes sobre as relações entre a aprendizagem e o contexto social, observou-se que nas escolas com maiores índices de manutenção, as justificativas para as dificuldades tendem a ser mais excludentes. Por fim, constatou-
se que as dificuldades administrativo-pedagógicas da implantação, aliadas às concepções excludentes em relação à aprendizagem e a própria alfabetização têm produzido exclusões por conhecimento nas classes de alfabetização da rede municipal de Porto Alegre.
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 Plano e gestão da educação municipal: 
relação entre proposta e efetivação

politicas e gestao da 
educacao

plano municipal de educacao; politica 
educacional;

Esta dissertação tem por tema a gestão da educação da Rede Municipal de Ensino de Araucária/PR e como objeto de pesquisa a relação entre as ações referentes à gestão da educação efetivadas na administração municipal (2001-2004) e as ações do Programa de Gestão Democrática da Proposta de Plano 
Municipal de Educação de Araucária/PR (PMEA) do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal. A partir da compreensão gramsciana de Estado ampliado e de Bloco-Histórico, tal relação foi analisada buscando-se desvelar as possibilidades existentes no Estado capitalista de uma 
perspectiva contrária à manutenção das relações de classe. Neste sentido, tomando-se como referência os princípios da Gestão Democrática, expressos nas categorias gerais de análise: conteúdo democrático e forma participativa, procurou-se explicitar a concepção que orienta as ações da Gestão da Educação 
Municipal de Araucária, tomando como referência privilegiada o PMEA, suas possibilidades e seus limites de efetivação no contexto sócio-político da administração municipal (2001-2004). Para tanto, buscou-se analisar em que medida as ações contidas no Programa de Gestão Democrática do PMEA 
evidenciam a unidade e/ou dicotomia entre conteúdo democrático e forma participativa, bem como avaliar a viabilidade de efetivação de tais propostas, apontando seus limites e suas possibilidades, visando verificar também se as ações desenvolvidas pela administração municipal (2001-2004), no que se refere 
à Gestão da Educação, têm se aproximado ou se distanciado do proposto no Programa de Gestão Democrática do PMEA. Os resultados da investigação permitiram perceber a influência das agências internacionais, como o Banco Mundial, na definição da agenda de reformas educacionais no município, para 
isso foi imprescindível a análise das orientações do Programa de Apoio aos Secretários de Educação Municipais (PRASEM), que nos anos 90 é a expressão dessas orientações. Tais determinações materializam-se na gestão política educacional de Araucária (2001-2004), ao se aproximar dos princípios da 
Gestão da Qualidade Total (Gestão Compartilhada), porque mesmo fazendo uso de formas participativas mantém um autoritarismo próprio a governos conservadores que exercem o poder na perspectiva de dominação, centralizando as decisões e descentralizando (desconcentrando) a execução. Pode-se 
considerar, como alternativa democrática a tal situação, a Proposta de PMEA a qual encerra as possibilidades e os limites do exercício do planejamento participativo na formulação das políticas públicas para a educação municipal, que no caso estudado, apresenta como lacuna a falta de definição precisa das 
metas financeiras. O financiamento aparece assim na esfera municipal como um dos grandes limitadores da efetivação do PMEA, semelhante ao que ocorre com o Plano Nacional de Educação (PNE) e que os transformam em carta de intenções. Esse é o desafio a ser superado para os que defendem a escola 
pública, gratuita e universal de qualidade social, como condição para a conquista de uma outra sociedade na qual prevaleça a igualdade de acesso aos bens materiais e culturais no sentido da emancipação humana.
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O presente trabalho tem por objetivo compreender a dimensão política da função/cargo do diretor de escola, bem como sua articulação com a Secretaria Municipal de Educação e a comunidade escolar. Para tal, fizemos um estudo sobre o patrimonialismo como herança lusitana; de um sistema patrimonial 
presente em nosso país desde a colonização. Analisamos as formas de provimento para o preenchimento do cargo/emprego em especial no município de Araraquara/SP, onde centralizamos nossa pesquisa, encontrando o clientelismo e patrimonialismo envolto nas unidades educacionais através da figura do 
diretor. Focamos o processo de construção do caráter patrimonialista dos diretores de escola, com o intuito de contribuir para que sejam traçadas diretrizes para uma gestão realmente democrática nas escolas. Neste contexto, procuramos entender a nossa herança patrimonialista lusitana presente até hoje nas 
instituições escolares. Concluímos que o diretor está inserido em uma cultura que carrega consigo ranços de patrimonialismo e clientelismo, de uma cultura centralizadora de poder, recaindo sobre ele todas as responsabilidades da escola. A própria estrutura administrativa escolar, coloca o diretor no topo da 
hierarquia, contribuindo para que as estruturas de poder permaneçam da mesma forma.
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Este estudo objetiva analisar discursivamente os sentidos produzidos em torno dos projetos político-pedagógicos (PPP) elaborados pelas escolas públicas do município de Duque de Caxias (RJ). Compreende-se o PPP como fruto do trabalho humano que, agindo e refletindo sobre o mundo, produz certo 
entendimento sobre as relações, os fatos e os objetos da realidade. Enquanto produto deste trabalho, o PPP se constitui como uma construção sócio-política que significa o trabalho educativo, explicitando os conflitos, as cooptações em torno das dimensões política e pedagógica. Intenta-se, portanto, delinear os 
sentidos fornecidos às políticas públicas educacionais do referido município, observando o dialogismo estabelecido com as políticas educacionais mais abrangentes, ampliando, assim, o corpus de análise para outros documentos, tais como Pressupostos Teóricos da Secretaria de Educação de Duque de Caxias 
(SME, 2002); as Diretrizes para a Construção do Projeto Político-Pedagógico das Escolas Municipais (SME, s/d.); e os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1996). Através da superfície discursiva, detecta-se movimentos de dominação, coerção, contradição e consenso, visto que a língua não se constitui 
como simples depósito das idéias dominantes (McNally, 1999). Há, assim, possibilidades de elaboração de um pensamento contra-hegemônico e/ou mantenedor do status quo. Para tanto, o referencial teórico-metodológico balizador da análise se pauta nos estudos bakhtinianos, pois, através da linguagem se 
materializa, de forma mais clara e completa, o fenômeno ideológico (Bakhtin/Voloshínov, 1992). A partir de Fairclough (2001a; 2001b) e Authier-Revuz (2004; 1998), organizamos as ferramentas de análise - a pressuposição, o metadiscurso, a interdiscursividade - que possibilitam elucidar a historicidade dos 
documentos, os sentidos construídos, o dialogismo e a heterogeneidade que lhe são constitutivos. O presente estudo é organizado em cinco capítulos: no primeiro, reflete-se sobre a construção da cidadania e a dimensão política da Escola pública brasileira. Embasando-se na perspectiva marxista, almeja-se 
trazer para o interior da pesquisa a historicidade presente na elaboração dos PPP e de outros documentos oficiais, analisando os discursos simbólicos, ideológicos que lhes permeiam. O segundo capítulo estabelece um diálogo com o discurso acadêmico, compreendendo os sentidos que este atribui ao PPP. O 
terceiro capítulo trabalha o referencial teórico-metodológico desta investigação. O quarto capítulo analisa os sentidos construídos em torno do PPP, perscrutando como este instrumento se auto-define, como “olha para si mesmo”. O quinto capítulo analisa os sentidos construídos em torno dos vocábulos 
“cidadania” e “cidadão”. A análise propicia observar que o PPP se constitui de forma polissêmica, instituindo-se como um espaço de construção coletiva, portanto, uma prática discursiva que define as bases coletivas de um projeto de escola; como um espaço discursivo, posto que relaciona discurso e ação; e 
como um texto concreto que rege as ações administrativo-pedagógicas. O sentido predominante constituído em torno da cidadania lhe fornece uma dimensão teleológica. Assim, os PPP, ao delinearem os sentidos de cidadania, constroem, também, sentidos sobre a Escola pública, sobre a Educação e, 
conseqüentemente, sobre os sujeitos que estão envolvidos em sua construção. Destarte, o discurso hegemônico construído em torno do PPP o institui como um “discurso fundador” (Orlandi, 2003) capaz de delinear uma “nova escola”. Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais, Marxismo, Cidadania, 
Escola pública, projeto Político-Pedagógico, Análise do Discurso
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Esta tese tem origem no doutoramento realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF. Nosso objetivo foi pesquisar as ações coletivas docentes em uma escola pública em São Gonçalo/RJ. Acreditávamos que a despeito do chamado refluxo dos movimentos sociais havia uma outra forma, não 
clássica, de “manifestação” e “organização” que estava acontecendo no cotidiano dessa escola. No decorrer do processo de pesquisa vivenciamos a existência de uma rede clandestina que se realizava no dia-a-dia das atividades pedagógicas das professoras e esta, por caminhos não colegiados ou instituídos 
formalmente, influenciava a gestão da escola ao exercer efetivamente a democracia. Metodologicamente dialogamos com a pesquisa intervenção na qual nos ajudou a compreender as dinâmicas que se dão entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado. Em termos teóricos nos apropriamos dos conceitos de 
biopoder e resistência em Foucault; de micro-política, lutas subjetivas e transversalidade em Guattari e Deleuze e democracia e biopolítica em Negri. A pesquisa tem como “resultado” uma afirmação não conclusiva sobre as formas de manifestação e organização das professoras, na qual compreende que os 
caminhos não institucionalizados (ou clandestinos) da ação coletiva são efetivados numa maior ou menor intensidade em virtude do autoritarismo presente na gestão escolar e, consequentemente, em face à inexistência de legítimos canais de deliberação. Mas, sobretudo, porque são imanentes ao cotidiano da 
comunidade escolar. Ou seja, numa gestão plural ou mesmo autoritária as práticas intimistas (clandestinas ou não) estão presentes e animam o fazer efetivamente democrático da escola. No contexto específico de nossa pesquisa ao confrontarem e negarem as formas autoritárias existentes no sistema 
educacional e na gestão escolar (re)inventaram e/ou confirmaram concepções e práticas
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Investigamos as mudanças experimentadas pela escola pública municipal da Serra após a implantação do programa de gestão escolar Escola Campeã (2001-2004). Utilizando o método estudo de caso, procuramos identificar essas mudanças a partir da perspectiva dos atores sociais envolvidos no Programa. 
Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e pesquisa em documentos relacionados ao programa. Os dados foram interpretados com a adoção da técnica de análise de conteúdo de Bardin, para discussão dos conceitos de gestão democrática, gestão participativa e gestão 
compartilhada. Na entrevista, os participantes não articularam teoricamente as questões específicas da educação, fato que relacionamos às condições sociais e de trabalho dos profissionais de educação, que lhes dificultam o acesso à leitura e o aperfeiçoamento da formação acadêmica. Dentre as falas mais 
relevantes, destacamos que os entrevistados declararam não haver entendido o programa por não terem sido devidamente informados de sua proposta. Outros 93% não sabem dizer o tipo de gestão proposto pelo Programa, mas que gostariam de ter participado do seu processo de implantação. Verificamos que 
57% dos entrevistados não acreditam na possibilidade de mudar a gestão escolar com a adoção de programas vindos de outra realidade, que deveriam ser flexibilizados para aceitar avaliação, crítica e modificação dos atores sociais envolvidos. Apenas 43% do total dos entrevistados informaram que sua prática 
profissional mudou em função do programa, todavia 50% destes profissionais informaram que as mudanças não foram positivas. Entretanto, a Secretaria de Educação apontou diversas mudanças realizadas no ambiente escolar. Verificamos que as modificações ocorrem com mais intensidade nesse ambiente, 
por isso são mais facilmente percebidas nesse nível de atuação. As transformações que se operam no nível onde os professores atuam são menos tangíveis. Concluímos ter havido falhas na implantação do Programa Escola Campeã na Serra, uma vez que os profissionais da Educação declararam não sentir que 
seus esforços convergiram para a melhoria do sistema educacional nem os sentiram aliados àqueles empreendidos pela Secretaria Municipal de Educação. Propomos revisão dos procedimentos para implantação de Programas dessa natureza, além da criação de uma rede (interna/externa) de colaboração para 
que os diversos profissionais da educação possam socializar experiências, atualizar seus dados sobre a educação e buscar alternativas de ação em conjunto.
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Este trabalho teve como objetivo examinar as concepções dos diretores escolares quanto à elaboração do projeto político-pedagógico nas escolas que dirigem. Ao examinar suas concepções, buscou-se compreender e refletir o papel do diretor escolar neste processo, assim como sua postura e interferência. De 
acordo com a Lei 9.394/96, cada escola deve elaborar sua proposta pedagógica. Uma das exigências para esta elaboração é a participação coletiva dos atores envolvidos no processo escolar, dentre eles pais, alunos, professores, além da direção da escola. Este estudo procurou focalizar se houve e como foi a 
participação desses atores, e também quais as facilidades e/ou dificuldades para a elaboração do projeto político-pedagógico. Na busca das informações, foi realizada pesquisa bibliográfica para ancorar as idéias tratadas e uma pesquisa empírica, optou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa, na qual os 
dados foram coletados por meio de relato oral dos diretores escolares. A pesquisa foi realizada em escolas públicas estaduais e municipais da cidade de Araras, estado de São Paulo, privilegiando escolas com ensino fundamental. Após as análises dos dados e considerações feitas, buscou-se verificar o 
“pensar”, ou seja, o que os diretores escolares entrevistados pensam e entendem sobre o projeto político-pedagógico e o “agir”, ou como os diretores escolares agiram na elaboração dos referidos projetos.
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Esta pesquisa buscou investigar as diferentes dimensões que constituem o exercício da autonomia na gestão do sistema de ensino, tomando-se a escola pública como seu objeto de estudo. Buscou, inicialmente, explicitar o conceito de autonomia que vem norteando a política da Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo, entre 1995/1999, recortando-se, particularmente, as medidas legais e demais orientações oficiais relativas à autonomia administrativa financeira e pedagógica. Finalmente, discutiu limites e possibilidades de gestão autônoma da escola pública da rede estadual de ensino, frente aos 
paradoxos postos pelas políticas da área, na tentativa de iluminar o campo de tensão constituído pela distância que reza entre a formulação da agenda de governo, sua implementação por meio de medidas legais e programas, e suas materialização pelos educadores, com base em estudo de caso
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O principal objetivo deste trabalho é um estudo de caso de reforma educacional ampla. O objeto de análise é a experiência realizada pela Secretariade Educação do Acre entre 1999 e 2003, tendo como principal condutor do processo o PES,PlanejamentoEstratégico da Secretariade Educação.O estudo compara 
os indicadores educacionais do Acre antes do início da reforma e cinco anos depois,contabilizando um saldo amplamente positivo,comparando com as médias do Brasil e da Região Norte. O estudo toma como referência teórica quatro estudiosos das reformas educacionais recentes: Michael Fullan, Antônio 
Carlos Xavier, Martin Camoy e AbtisamAbu-Duhou. .
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A instituição escolar constitui-se, para alunos e professores, em espaço de grandes potencialidades na construção de narrativas de vida, a partir da vivência de experiências significativas. Este trabalho focou as práticas docentes de 5ª a 8ª série de uma escola particular da Barra da Ti-se no fato de que seus 
professores, por não terem dedicação exclusiva a uma escola específica, costumam ser apontados como aqueles com quem as equipes gestoras têm mais dificuldades para trabalhar. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, com observa
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A dissertação tem como objeto de estudo a gestão e a organização da escola pública do Tocantins (TO), especialmente da Regional de Ensino de Porto Nacional, mediante análise das implicações do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), um dos programas do Fundo de Fortalecimento da Escola 
(Fundescola), para o modelo de gestão e organização do trabalho escolar. A investigação de cunho teórico e empírico incluiu a utilização de questionário, análise documental e entrevistas informais, visando à produção de dados quantitativos e qualitativos que permitissem uma apreensão crítica do objeto. O 
estudo evidencia que as políticas que se desencadearam no TO, nos últimos anos, congruente às políticas nacionais e orientações de organismos multilaterais, têm como finalidade a redução dos índices de analfabetismo, repetência e evasão, interpretados como indicadores de eficiência do sistema. Assim, a 
preocupação fundamental no TO foi buscar maior eficiência e racionalidade administrativa, elegendo o fortalecimento da gestão da escola, o seu gerenciamento, como prioridade. Os dados revelam ainda que o PDE implementa um modelo de gestão e organização do trabalho escolar fundado em um processo 
de tomada de decisão construído dentro de uma concepção de organização política vertical, em que a autonomia está estreitamente relacionada à descentralização de cunho meramente executivo, tornando a escola excessivamente burocrática e hierarquizada. O PDE também vem intensificando a divisão 
pormenorizada do trabalho pedagógico e reforçando a responsabilidade dos agentes educativos e da comunidade para com a educação escolar. A evidência empírica sugere que o PDE contribuiu para a eficácia da escola, que é traduzida como a aquisição de insumos, planejamento estratégico e o 
gerenciamento escolar. Do mesmo modo, apresentou certa influência nos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas públicas da Regional de Ensino de Porto Nacional. Considerando-se, no entanto, que para este modelo de gestão, a qualidade está configurada em torno de variáveis quantificáveis, tais 
como: índice de aprovação e evasão escolar.
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 Analisa a constituição de Conselhos Escolares de 12 (doze) escolas do Ensino Fundamental e Médio da região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, suas estratégias de ação e o quanto essas estratégias podem promover a participação de todos os envolvidos no desenvolvimento, na democratização e na 
autonomia dos Conselhos Escolares. A instrumentalização desse estudo se deu por meio de uma pesquisa embasada na metodologia descritiva e qualitativa segundo GOMEZ, FLORES e JIMÉNEZ (1996) que pressupõe um levantamento sistematizado de dados relevantes e posterior análise desses, buscando-
se levantar o maior número de informações possíveis para a efetivação de tal trabalho. O levantamento dos dados aqui dispostos se deu através de entrevistas realizadas a membros das comunidades escolares as quais pertencem as escolas cujos os Conselhos Escolares se propôs estudar, a ex-presidentes e 
outros ex-membros de Conselhos Escolares, participação em reuniões de Conselhos e análise de 1432 atas de reuniões desses Conselhos Escolares, desde de sua primeira gestão até a gestão de 2002. Em síntese, o presente trabalho busca dar uma visão ampla sobre a atuação dos Conselhos Escolares em 
relação aos três aspectos significativos que nortearam todo o desenvolvimento do presente trabalho: Participação, Democracia e Autonomia
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 O presente trabalho discute a gestão escolar a partir das atribuições da Coordenadora de Ensino, numa escola de Educação Básica. Para possibilitar a discussão, realizei uma investigação numa escola da rede particular de ensino, questionando os entrevistados sobre suas concepções e expectativas em relação 
ao processo de gestão e as influências da função da coordenadora na constituição do perfil deste. São destacadas as diferentes concepções dos entrevistados em relação a esta função, identificadas como Coordenadora um Elo; Coordenadora uma Líder; Coordenadora uma Âncora e Coordenadora uma 
Mediadora, sendo que elas permeiam as discussões sobre as concepções de gestão desejáveis, denominadas Confiança e Equipe. Discussões que abordam as problemáticas inerentes quanto à efetivação destas concepções na instituição. Dou também, no decorrer do trabalho, relevância à história da instituição, 
desde suas origens até o contexto atual, relacionando as gestões de cada etapa histórica com as concepções referentes à coordenadora e gestão discutidas no trabalho. Incluímos reflexões referentes ao Clima da Escola, considerando a sua complexidade diante do movimento subjetividade/grupo/instituição, 
fatores importantes na definição do currículo escolar e, conseqüentemente, na constituição da identidade institucional. Questiona-se sobre as possibilidades de democracia num contexto em que as pessoas que dirigem a escola não são eleitas por voto direto; sobre a possibilidade de participação da comunidade 
escolar nas tomadas de decisão; sobre a clareza dos conceitos de participação e democracia, inseridos nos referidos questionamentos. Ao desenvolver este trabalho, me aprofundei nas atribuições que me são pertinentes, concluindo que, além das atribuições formais, postas no Regimento Escolar, o trabalho 
envolve um sem número de atribuições informais relacionadas às individualidades dos grupos coordenados e que precisam ser conduzidas com muita sensibilidade, para que a participação contribua com o projeto pedagógico da escola. Autores como Paulo Freire, Leonardo Boff, Edgar Morin e Peter Senge, 
entre outros, sustentam a discussão teórica desta investigação e contribuem com a busca pela comprovação da relevância da função da coordenadora numa instituição escolar.
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O presente trabalho apresenta, como tema de pesquisa, a relação entre o Estado e a Educação, procurando demonstrar como o princípio de subsidiariedade aplicado à educação pública corresponde à ação de responsabilidade social do Estado, favorecendo a maior integração e participação das comunidades ou 
dos movimentos populares e incentivando a cidadania participativa. Como procedimento metodológico foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental complementada por uma reflexão filosófica que procurou identificar a totalidade dos fatores presentes e relevantes na situação estudada. Como resultado 
foi possível identificar a adoção do princípio de subsidiariedade pelo Estado como uma possibilidade de exercer a responsabilidade social em relação à educação pública.
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 Esta dissertação focaliza uma forma de operacionalizar a gestão democrática no âmbito de organizações escolares públicas de educação básica em uma gestão escolar realizada não por um indivíduo, mas por um coletivo designado “equipe diretiva”. Este trabalho analisa a gestão democrática em articulação 
com a qualidade da educação, considerando as “equipes diretivas” como autores e atores importantes na política educacional do município. O quadro teórico identifica os ciclos de políticas em nível global e local e suas implicações nas práticas dessas equipes. O trabalho teórico resgata textos legais sobre os 
conceitos de equipe diretiva, gestão democrática e qualidade e discute as políticas sob pontos de vista inter-relacionados: retoma como foram produzidas e aplicadas as regras que orientam as ações das equipes diretivas e os modos como as equipes as compreendem, se apropriam delas e as transformam. São, 
portanto, discutidos os vários contextos das políticas e como as equipes diretivas se colocam nesses contextos, como atores e autores de sua própria história. Ou seja, a presente dissertação investiga as equipes diretivas do município de Esteio, sua implementação e as políticas de gestão e qualidade, sendo estas 
equipes diretivas um dos espaços democráticos desta rede municipal. Trata de uma política de implementação de equipes para “gestarem” a escola, a partir do programa de governo da administração 1997/2000. O trabalho contempla uma pesquisa empírica realizada com cinco escolas separadamente, em seus 
locais de trabalho. Cada escola formou grupos de discussão em que o tema girava em torno da estrutura da equipe, dos espaços de gestão democrática e da qualidade da educação. Conclui-se que a equipe pode se constituir como um grupo de trabalho coletivo e autônomo, buscando romper com modelos 
autoritários, gerenciais e fragmentados de gestão escolar. Conclui-se, também, que o grande desafio das equipes diretivas do município de Esteio está em dar continuidade à conquista de uma gestão cada vez mais democrática no âmbito da escola e realizar uma articulação produtiva e continuada com outros 
atores como: conselhos escolares, equipe da secretaria de educação e outros estabelecimentos de ensino
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Esse estudo apresenta como objeto de pesquisa a reformulação da política de ciclos da rede municipal de educação de Niterói/RJ, à luz das teorizações sobre política curricular e ciclo de políticas. A investigação busca articular os planos macro e micro, procurando desvendar que tendências influenciaram a 
Fundação Municipal de Educação de Niterói na reformulação dessa política, como se deu o processo de reformulação do texto da proposta pedagógica e como os educadores no contexto da prática se apropriam dessa política. Para o desenvolvimento desta análise, foram utilizados argumentos teóricos que 
inserem o debate sobre ciclos na discussão de política curricular, partindo do pressuposto de que os ciclos são elementos integrantes de reformas educacionais, constituindo uma política curricular. Analisamos a política de ciclos pelo viés da abordagem do ciclo de políticas, com base no autor Stephen Ball, 
que considera os contextos de produção de uma política educacional, o que permite compreender a produção e negociação de sentidos que compõem os diferentes contextos. Foi possível verificar o processo de bricolagem nos diferentes contextos e inferiu-se que a proposta pedagógica, texto escrito que 
compõe a política curricular de ciclos de Niterói, tomou um formato mais próximo do que Ball denomina de readerly, do que writerly. Por fim, foram analisados os processos de recontextualização da política no contexto da prática, no qual identificamos interpretações e posicionamentos críticos evidenciados 
por meio de reflexões e atitudes das educadoras da escola pesquisada, o que confirma a tese de Ball sobre o poder de intervenção dos profissionais do contexto da prática na ressignificação das políticas educacionais.
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O tema desta pesquisa refere-se à visão de professores do 1º ano sobre a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos na Rede Municipal de Curitiba. O estudo tem como objetivos: conhecer e analisar de que modo esses professores avaliam a implantação e implementação da política nacional de ampliação 
do Ensino Fundamental, decorrente da Lei nº 11.274/06; que conhecimento e compreensão têm sobre o programa de ampliação do Ensino Fundamental proposto pelo MEC; quais suas opiniões acerca dos critérios para o ingresso das crianças e da organização do trabalho pedagógico para aquele ano inicial do 
ensino, caracterizando as dificuldades e as soluções encontradas. A investigação toma como referência as entrevistas realizadas com seis professoras, de três escolas distintas. Utiliza-se como encaminhamento teórico-metodológico a constituição de Núcleos de Significação para o processo de análise. 
Compuseram-se três núcleos, quais sejam: “Infância na escola”; “Obrigatoriedade da matrícula um ano antes”; “Eu professora”. Os dados da pesquisa evidenciam que a implementação realizada nas escolas municipais de Curitiba desconsiderou a participação dos professores em discussões prévias e nas 
tomadas de decisão, sendo pautada por alguns desencontros. O estudo desvela os sentimentos de angústia e frustração das professoras perante a incerteza quanto às mudanças, incluindo a alteração da data corte para o ingresso das crianças nas turmas de 1º ano. O estudo também permite verificar que o 
trabalho pedagógico foi sendo estruturado em função da centralidade na alfabetização. Esse aspecto acentua a preocupação com a dificuldade em acolher as culturas e linguagens infantis, incluindo-se a brincadeira de faz-de-conta. As questões relativas à estrutura física das instituições escolares e à organização 
do tempo educativo tendem para a cultura da “grande escola”, sendo essa mais rígida e restritiva. A capacitação oferecida e da qual todas as professoras usufruem fora exclusivamente pautada nos processos relativos à alfabetização. Há dificuldades para o estabelecimento de parcerias no contexto escolar, com 
vistas a um trabalho coletivo. As professoras assumem individualmente a responsabilidade pela qualidade do seu trabalho. A função do pedagogo como articulador desse processo se coloca como uma necessidade para que as discussões partam do interior da escola. A partir das discussões realizadas, o estudo 
em questão pretende contribuir para as reflexões necessárias sobre a implantação e implementação do Ensino Fundamental de 9 anos.
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Esse trabalho integra-se à linha de pesquisa “Estado e Política Educacional” do Programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e constitui-se como um estudo de caso do Sistema Municipal de Ensino da cidade de Aparecida de Goiânia/GO. A década de 
1990 representou, no Brasil, um período de grandes transformações no campo educacional. É a década em que se aprova, dentre outras normalizações, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) - e a Lei do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Lei n. 9.424/97), leis que incidirão, sobremaneira, sobre a educação municipal. A contar da promulgação da Constituição Federal de 1988, que confere ao município o status de ente da federação, são essas duas leis que mais contribuirão no sentido de induzir os 
municípios a assumirem uma grande parcela de matrículas da educação básica, especialmente, do ensino fundamental. Partindo dessa premissa procuramos, nessa pesquisa: 1) evidenciar os motivos e as contradições de uma política nacional de descentralização do ensino, configurada na forma de 
municipalização, que tem induzido os municípios brasileiros a constituírem seus sistemas de ensino; e 2) analisar como tem sido conduzida a gestão da educação nesses sistemas municipais, verificando se estes têm ou não seguido o principio da gestão democrática do ensino público, evidenciado pela Carta 
Magna de 1988 e pela LDB/96. Para melhor compreendermos essas questões elegemos como metodologia de pesquisa o estudo de caso, tendo em vista o fato de que este nos permite concentrar num caso específico identificando, ao mesmo tempo, seus diversos processos interativos. Nesse sentido, diante dos 
246 municípios que compõem o Estado de Goiás, optamos por escolher o município de Aparecida de Goiânia – localizado na região metropolitana - pelo motivo de este se apresentar como um município atípico. Dentre suas características é uma “cidade dormitório”, com cerca de 40% de seus habitantes 
trabalhando ou estudando fora das limitações municipais; é o segundo município mais populoso do Estado; apresenta uma das taxas de densidade demográfica mais elevadas; é o segundo em riqueza econômica; apresenta o quinto maior PIB; porém, é o 48° em qualidade de vida. Tendo em vista nossos 
objetivos, analisamos, pois, o processo de criação, organização e institucionalização do Sistema Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia, procurando evidenciar os embates políticos e ideológicos presentes numa política nacional de ensino que se materializa no âmbito municipal e a forma de gestão 
educacional assumida pelos municípios.
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O tema central deste trabalho é a prática de gestão democrática nas escolas de educação infantil no Brasil e na Itália. Tivemos por objetivo geral analisar as políticas educacionais nacionais propostas para a educação infantil, identificando as mudanças ocorridas a partir na década de 1980 no Brasil e na Itália, 
em especial no que diz respeito à organização e à gestão das escolas. Para a coleta de dados empíricos, foram selecionadas escolas do município de Bauru-SP, no Brasil, e escolas localizadas na região central e setentrional da Itália. Apesar de os contextos serem diferentes, foram apontadas aproximações e 
diferenciações considerando, por um lado, as políticas neoliberais que direcionam as políticas públicas nos países e, por outro, as especificidades históricas, regionais e locais. Entendemos por gestão democrática a gestão das unidades escolares com a efetiva participação de todas as pessoas da comunidade 
escolar. Observamos, também, a participação das comunidades nos órgãos colegiados, pois, de acordo com as legislações, é por meio deles que a gestão deve se organizar. Os órgãos colegiados são espaços de lutas e contradições e onde as comunidades buscam a satisfação de seus interesses coletivos, 
voltados ao bem comum, já que o modelo vigente na legislação brasileira e italiana é o representativo. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental em obras de referência, documentos oficiais, legislações, entre outros, referentes ao tema. Também, foram entrevistadas 11 
pessoas em Bauru e sete pessoas na Itália, envolvidas na gestão escolar. Foram entrevistados professoras, dirigentes e pais de alunos, tendo por base o mesmo roteiro. As principais categorias que pautaram a discussão da tese foram a participação dos membros da comunidade escolar nos diversos níveis de 
decisão; a existência ou não de órgãos colegiados deliberativos e a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das unidades escolares. Além das entrevistas realizadas, foram observadas e analisadas quatro escolas de educação infantil em Bauru e visitadas quatro escolas na Itália. Durante o período de 
permanência em território italiano, participamos de eventos sobre a participação da família na gestão da escola. Percebemos que a concepção italiana de participação é bastante ampla, visto que essa prática já se desenvolve há muito tempo. A originalidade da experiência participativa italiana está em sua 
origem, em escolas criadas por grupos de pais no período pós-Segunda Guerra. A partir dessas primeiras experiências, constituiu-se um sistema de educação infantil baseado na participação da família. No Brasil, o processo de participação aconteceu de forma diferente, por meio do clamor dos movimentos 
sociais na década de 1980, mas primeiro a gestão democrática integrou a legislação, para depois ser implantada nas escolas. Atualmente, no Brasil, apesar dos anseios pela participação, observamos grande dificuldade na efetivação de práticas democráticas e participativas na escola de Educação Infantil, 
enquanto na Itália verificamos um declínio no interesse por essas práticas.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=201019330
04110040P5

clarice 
verissimo isaia 

maria carmen 
silveira barbosa

A participação infantil nos processos de 
gestão na escola da primeira infância.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

educacao infantil; gestao 
participativa; infancias

Essa dissertação aborda a participação infantil nos processos de gestão na escola da primeira infância, propondo como objetivo de pesquisa analisar situações de participação das crianças na gestão escolar e possibilidades de efetivar novos caminhos de gestão com elas. O estudo é realizado em uma escola 
pública municipal, situada na periferia da cidade de Porto Alegre/RS que atende a crianças menores de sete anos, sendo este o campo de pesquisa. Compreende o panorama da política social na busca das bases de investimentos nas gestões administrativas anteriores deste município, pelo campo da Educação 
Infantil, sob o eixo de uma Administração Popular com projeto educacional da Escola Cidadã o que reflete nos programas e projetos educacionais de atendimento à infância atual. Nesse contexto de investigação, emprega a metodologia de pesquisa-ação com o intento de atuar efetivamente no campo de 
pesquisa, envolvendo adultos e crianças. Procura coletivamente levantar e efetivar novas trajetórias de ação quanto à gestão na escola com as crianças das turmas dos Berçários, Maternais e Jardins. Os instrumentos que foram utilizados, desde momentos formais de conversações individuais e/ou em grupos 
como em vários momentos informais no cotidiano da escola, são variados. O inusitado e o imprevisto se desenvolvem também no pesquisador, pois as situações brotam sem estar no “script da história”. As observações, conversações e as práticas sociais explicitam que esse espaço público é direito das 
crianças e pensado para elas. Vivenciando a concepção de infância como sujeito de participação nas práticas sociais e pedagógicas, este trabalho vislumbra uma possível descentralização de poder dos adultos que trabalham na escola de educação infantil.
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A autonomia da escola: a visão dos governos e dos profissionais da educação. O objetivo consistiu em identificar a(s) concepção(ões) de autonomia para as políticas públicas que interferem nas unidades escolares e para os profissionais que atuam no seu dia-a-dia.A pesquisa se deu através da análise de 
documentação e de entrevistas com professores, dirigentes e funcionária tecnico-administrativa de escolas do Município e/ou do Estado do Rio de Janeiro. Concluímos defendendo que a autonomia depende do aprofundamento da experiência democrática e, que em uma escola autônoma, a gestão baseia-se na 
ativa participação dos membros que devem ter consciência do papel que a escola representa tanto para seu público alvo, quanto para a transformação/perpetuação das estruturas sociais
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O presente estudo analisa as diferentes interfaces dos tempos escolares, buscando desvendar algumas possibilidades e alternativas que emergem no seu processo de construção. A análise das categorias temporais considerou, dentre os principais elementos, sua construção sócio-histórica e cultural, defendendo 
que os tempos escolares são construções realizadas, historicamente, por sujeitos e contextos específicos. Com base nisso, o estudo recorreu à análise das organizações temporais efetivadas no âmbito da política educacional formulada e implementada pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e 
consolidada na Proposta Escola Plural, identificando as possibilidades e alternativas temporais construídas pelas escolas municipais. A partir disso, o estudo demonstra a viabilidade da disseminação de experiências plurais de organização dos tempos escolares, que tenham como foco os sujeitos da educação e 
seus tempos de vida.
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Esse estudo apresenta as repercussões que a organização da escolaridade em ciclos introduz no interior das escolas, tanto para as práticas de gestão, organização e funcionamento do espaço escolar, como para as práticas dos professores no exercício de sua profissão. O estudo sustenta a argumentação de que a 
experiência dos ciclos conforma a escola dentro de uma nova lógica. Defende que as mudanças para um real funcionamento da escola em um sistema de ciclos, entram em conflito com a cultura da escola, cuja concepção de escolarização, de tempo e espaço escolares coadunam com a lógica da escola seriada. 
A mudança provoca desestabilização nos habitus dos agentes envolvidos no processo educativo e faz com que a escola transforme-se em um espaço de tensão e conflito, tanto entre os docentes quanto em relação aos alunos e suas famílias. Para tecer tais argumentos, a pesquisa desenvolve-se a partir de análise 
documental, revisão de literatura, análise dos questionários contextuais dos professores com os resultados do SAEB 2001 e trabalho de campo, realizado a partir de observações, entrevistas e aplicação de questionário em uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Niterói/RJ. A tese apresenta: o 
histórico da inserção dos ciclos na educação brasileira; as discussões teóricas que servem como base de sustentação para a transformação da escola seriada em escola de ciclos; a análise dos dados quantitativos recolhidos nos questionários do SAEB que proporcionaram captar as repercussões da implantação 
dos ciclos no contexto do Brasil, região sudeste e Rio de Janeiro; as repercussões trazidas pela política de ciclos no município de Niterói, estendida para todo o Ensino Fundamental, a partir da análise dos documentos da secretaria de educação, bem como do funcionamento de uma unidade escolar organizada 
em sistema de ciclos e as implicações que daí decorrem.
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Esta pesquisa trata de um estudo de caso sobre um dos projetos culturais desenvolvidos em duas escolas municipais de Juiz de Fora, no período de 2000 a 2004. Analisa tensões na proposta da Secretaria e seus desdobramentos nos projetos em questão, verificando em que medida contemplam a diversidade 
cultural. O foco da pesquisa insere-se na perspectiva do multiculturalismo, que é um movimento que tem como base não apenas valorizar a pluralidade cultural e discutir os preconceitos, mas buscar as causas dos mesmos e desafiá-los. O estudo pretende contribuir no sentido de oferecer subsídios para debates 
que possam auxiliar municípios, escolas e professores a refletirem sobre suas propostas, ao promoverem atividades que contribuam para a valorização da diversidade cultural. Assim, a relevância do trabalho é dupla: permite, de um lado, analisar identidades culturais escolares, assunto ainda pouco explorado 
no campo multicultural e, de outro, proceder a um olhar renovado sobre avaliação de projetos educacionais, tendo em vista seus discursos e possibilidades de articulação a perspectivas multiculturais.
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 A rede pública estadual de educação do Rio Grande do Sul tem sido, historicamente, pensada e estruturada a partir do pensamento positivista e liberal. Incorporou um modelo centralizador e burocrático que tradicionalmente serve aos interesses de grupos hegemônicos cultural e economicamente. Os 
processos participativos, ausentes de sua essência pedagógica, precisam ser motivados na comunidade escolar a compor o currículo. O Estado furta-se ao dever de gestar a educação, sua responsabilidade, com qualidade social e científica e controla a educação pública estatal impedindo sua emancipação. A 
submissão que o atrelamento ao poder central produz, interfere nas relações pedagógico-educativas que passam, também, a justificar a ordem hierárquica vigente e onde não há espaço para a inclusão, cidadania e emancipação. A autonomia cidadã da escola pública da rede estadual será conquista coletiva a 
partir da descoberta da participação, movimento comunitário externo e interno da escola. Indispensável, igualmente, é a criação de vínculos inter-subjetivos que re-dimensionem o funcionamento da escola e o conhecimento da comunidade. Essa dinâmica radical proporciona a identidade fortalecida entre a 
comunidade e suas instituições, potencializando auto-criação e auto-gestão. O trabalho divide-se em três capítulos que apresentam uma discussão sobre a autonomia que existe e a autonomia pretendida na escola da rede pública estadual gaúcha. No primeiro capítulo é realizada análise da fundamentação 
teórica que dá sustentação e ilumina a compreensão para atuação do sistema estadual de ensino. O segundo capítulo apresenta a realidade educacional do RS, sua trajetória histórica, princípios e ações. O terceiro capítulo está reservado às entrevistas e suas análises que se desenvolvem nas escolas estaduais de 
Cerro Grande, Novo Tiradentes e Rodeio Bonito. Na conclusão, são apresentadas algumas alternativas que brotam do estudo e da história de treze anos do pesquisador enquanto professor e diretor de escola pública da rede. A falta de participação da comunidade na escola e da abertura das escolas à 
comunidade e aos/as seus/suas sujeitos, o centralismo das direções de escola e a democracia representativa hegemônica na sociedade, são causas do afastamento da população em relação à escola. A superação dessa condição de silenciamento por parte da comunidade e centralização das direções se dá com a 
construção da autonomia cidadã forjada nas relações inter-subjetivas e na identidade criadora.
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A implementação de paradigmas 
pedagógicos construtivistas e as novas 
formas de gestão e organização da 
escola fundamental : um estudo de 
caso realizado na emef carlos c. V. 
Braga em valinhos-sp
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Estudo de caso, de natureza qualitativa, sobre o processo de construção de um projeto político e pedagógico participativo, democrático e emancipatório realizado na EMEF Carlos Carvalho Vieira Braga, em Valinhos, estado de São Paulo. Trata-se de uma análise bibliográfica e institucional sobre a gestão da 
escola buscando apresentar as matrizes teóricas e marcos organizacionais da cultura escolar dominante na tradição brasileira, constituída a partir de procedimentos autoritários e burocráticos, tendo como intenção a implementação de formas de participação planejamento das ações educacionais sobre 
paradigmas construtivistas. Apresenta a identidade epistemológica e pedagógica da teoria construtivista, a partir de J. Piaget, e tenciona derivar algumas diretrizes administrativas e de gestão na escola fundamental. Descreve o processo de produção do Projeto Político Pedagógico da escola e analisa as ações e 
inovações participativas de pais, professores e funcionários na proposição de uma escola nova, possível e transformadora. Utiliza a pesquisa participante e apresenta contribuições ao projeto de construção de uma nova cultura, participativa e cooperativa, na gestão da escola pública brasileira
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Escola e famílias: mundos que se falam? 
Um estudo no contexto da 
implementação da progressão 
continuada.
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O presente estudo teve como objetivo analisar como se configuravam as relações escola-famílias no contexto da implementação da Progressão Continuada em uma escola pública paulista de Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como estratégia metodológica principal a 
entrevista em profundidade realizada com agentes educativos da escola (duas professoras, a Coordenadora e a Diretora) e com sete famílias e seus respectivos filhos, alunos de uma 7a série da escola. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo “estudos de caso múltiplos”. Ao estudar a interação 
entre a escola e as famílias no contexto de mudança nas políticas públicas educacionais foi possível conhecer, entre outras coisas, a opinião dos participantes sobre a importância da escola, o papel dos professores, a qualidade do ensino oferecido, o tipo de relação que a escola estabelece com as famílias dos 
alunos, o acesso das famílias e dos alunos às propostas educacionais desenvolvidas pela escola. Os resultados mostram que apesar da crescente indicação da literatura educacional e da legislação vigente a respeito da necessidade de a escola estabelecer uma relação mais estreita com as famílias dos alunos esta 
ainda está por ser construída. Embora todos os participantes considerem importante essa aproximação, alguns limites impedem que ela se realize de maneira satisfatória no cotidiano escolar. As relações vigentes entre a escola e as famílias baseiam-se na desigualdade de poder e estão centradas mais no ideal e 
nos interesses estabelecidos pela escola e seus agentes do que nas reais possibilidades de interação e nos anseios das famílias e dos seus filhos. Além de estar em desvantagem cultural em relação aos participantes da escola, as famílias não obtém os esclarecimentos devidos e necessários sobre as inovações e 
mudanças que ocorrem no seu interior e que afetam, de forma direta ou indireta, a escolarização dos filhos, mas são chamados a participar na escola para suprir as dificuldades que os professores têm com relação à aprendizagem e ao comportamento dos alunos. Aliado a estes aspectos, o processo de 
descontinuidade e fragmentação na elaboração e implementação das políticas públicas educacionais e seus efeitos na prática educativa e no cotidiano escolar puderam ser analisados, apontando para os cuidados que os gestores da educação devem ter se pretendem proporcionar à população um ensino de 
melhor qualidade. Ao invés de serem tomadas como simples executoras das políticas educacionais, a escola e a comunidade devem ser vistas como atores desse processo, uma vez que são os responsáveis diretos pela implementação, com sucesso, das propostas e também sofrem seus efeitos diretos. Se escolas 
e famílias se descobrirem como tal e se organizarem para refletir e participar das mudanças e propostas educacionais implementadas nas escolas, talvez estas possam, de fato, tornar as práticas escolares mais democráticas e eficientes e também, quem sabe, favorecer a democratização de e a participação 
popular em outros espaços da sociedade.
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Este estudo tem como objetivo principal um melhor conhecimento da Política de Progressão Continuada implantada no Estado de São Paulo em 1998 e no município de Araçatuba em 1999. Tomando como referência as várias tentativas da utilização de sistema de ciclos em Estados e Municípios brasileiros, 
iniciadas na década de 60, culminando com a implantação da Progressão Continuada em São Paulo e em Araçatuba, procuramos analisar as causas dos problemas e descontentamentos existentes em relação a esta política. Buscou-se relacionar estes "desacertos" à formação dos professores, especialmente em 
relação às teorias pedagógicas e ao sistema de avaliação, bem como ao despreparo das redes, estadual de São Paulo e municipal de Araçatuba, para desenvolver a Progressão Continuada. Destacamos o papel da evasão e da repetência na implantação desta política e descrevemos o nascimento da Rede 
Municipal de Ensino Fundamental em Araçatuba, já iniciada no sistema de Progressão Continuada, e sua evolução. A constatação da existência de vários desacertos, entre eles: alunos chegando à 4ª série semi-alfabetizados ou analfabetos, professores querendo a volta da reprovação em todas as séries, a 
transferência da responsabilidade do fracasso a outras instâncias (família, aluno, secretaria, progressão continuada) nos levaram à confirmação da hipótese básica deste trabalho - é o despreparo das redes no trabalho com a Progressão Continuada - incluindo mudanças necessárias nos conceitos e modos de 
ensinar, aprender de avaliação e sem condições adequadas para sua concretização que está causando os descontentamentos e problemas detectados
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O objetivo da pesquisa é investigar a proposta de ciclos no contexto da prática em relação ao atendimento à heterogeneidade referente ao desempenho dos alunos. Utilizou-se como referencial Ball e Bowe (ciclos de política) e autores nacionais que têm pesquisado a escola em ciclos no Brasil como Sá Barreto, 
Gomes, Mainardes e outros. Investigou-se o cotidiano de uma escola do Município de Casimiro de Abreu no Estado do Rio de Janeiro considerada ‘referência’. A análise baseou-se em observação da sala de aula de um professor, entrevistas semi-estruturadas e documentos. A prática investigada aponta 
possibilidades de atendimento efetivo da heterogeneidade na escola em ciclos. Os dados revelaram a importância do planejamento de atividades diferenciadas, do agrupamento de alunos baseado em diferentes níveis, das estratégias didáticas com ênfase em arte e música, da avaliação diagnóstica e do apoio 
pedagógico. 
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graccho cardoso (1922-26) e a reforma 
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A década de 1920 foi expressiva em mudanças no Brasil. Na área educacional, especificamente, fervilhava a vinculação entre educação, reformas e modernidade e Sergipe não ficou alheio a este movimento. Na presente investigação analisamos o ideário modernizador do governo Graccho Cardoso (1922-26) 
em Sergipe por meio do seu projeto educacional reformador de 1924. Para tanto, buscamos compreender as representações e apropriações sobre educação e modernidade presentes na administração Graccho Cardoso e seus efeitos sobre a instrução pública primária, enfatizando os grupos escolares. 
Examinamos o processo de apropriação vivido pelo Diretor Geral da Instrução sergipana acerca dos preceitos educacionais paulistas – fruto da reforma Sampaio Dória –, que serviriam de base para a Reforma de 1924. Analisamos a Reforma da Instrução sergipana como ordenamento jurídico, atendo-nos às 
determinações referentes a: manutenção, direção e inspeção do ensino; matrículas, aulas, materiais didáticos e exames escolares; professores; aspectos disciplinares e de higiene. Finalmente analisamos a reforma também como prática social através da investigação do cumprimento do novo programa de ensino 
que instituiu durante todo o período em que esta se manteve em vigor. Com este fim, realizamos pesquisa bibliográfica e documental. A análise calcada em perspectiva histórica tomou por base documentos como Relatórios, discursos do Presidente, Mensagens Presidenciais, Programas de ensino, artigos de 
jornal e legislação do período. O governo Graccho Cardoso, defensor da educação popular como instrumento de progresso e de formação para o trabalho, apesar de ter enfrentado opiniões contrárias a algumas de suas iniciativas, como a expansão dos grupos escolares e a instituição de faculdades no Estado, 
estabeleceu o momento áureo de inovações na educação escolar na Primeira República em Sergipe
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Gestores escolares e projeto político-
pedagógico: desafios e perspectivas 
para a eucação de jovens e adultos
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Este estudo investigou o papel dos gestores junto ao Projeto PolíticoPedagógico na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as implicações da formação docente em sua prática. O desenvolvimento desta análise se deu no período entre 2006 2008. Para tanto, tal pesquisa esteve concentrada nos aspectos 
relacionados aos modo de atuação dos gestores escolares na construção e na implementação do Projeto Político Pedagógico escolar, através da identificação dos desafios, dilemas e estratégias da gestões por eles desenvolvidas, no contexto da Escola Plural da Rede Municipal de Belo Horizonte/MG. A 
metodologia utilizada foi composta por questionário semi-aberto (para caracterização dos sujeitos da pesquisa de duas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte, onde há turmas de EJA em funcionamento); além de ter sido, também composta por observação e análise dos Projetos Político-Pedagógicos das 
escolas onde os gestores pesquisados trabalhavam, como também se compôs do recurso da entrevista. O desenvolvimento dessa investigação está sustentado na idéia de que o Projeto Político-Pedagógico é um espaço de alteridade, de vivências e de aprendizagens, capa de trazer substantiva significação e 
relevância ao contexto dos processos formativos de EJA, constituindo-se, ainda, como um espaço que guarda em si tanto a potencialidade emancipatória quanto a regulatória. Corroborando os princípios da Educação Popular como fundamentos demandados pela prática educativa na EJA, esta pesquisa dialogo 
com os processos de formação docente, no que se refere às suas demandas perspectivas, no intuito de destacar o papel dos gestores como sujeitos capazes de potencializar experiências educativas significativas na área, de fomentar a interlocução entre a EJA e suas raízes históricas de constituição e, finalmente, 
de ampliar os sentido da escola e da formação escolarizada para os alunos e professores da EJA. Por fim, esta análise sinaliza como possibilidade e como estratégia de gestão o estabelecimento de parcerias firmadas entre escolas e universidade.
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A pedagogia da pergunta: participação 
e empoderamento do conselho escolar 
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 Este trabalho trama a pedagogia da pergunta e o empoderamento em busca de uma educação ineditamente-viável. Assim, iniciamos percorrendo a trajetória histórica da pedagogia e da modernidade em busca da compreensão epistemológica dos paradigmas que dominam os fazeres escolares até nossos dias. 
Desta forma, trazemos uma crítica profunda à modernidade que se distanciando dos seus pressupostos iniciais de liberdade, igualdade e fraternidade produziram uma sociedade desigual, prisioneira da ciência, da técnica e da razão. Coube à pedagogia e à escola formar o futuro adulto inserido em tal sociedade, 
submisso aos ditames da nova ordem. A partir daí, a pós-modernidade consagra a ruptura com o centro hegemônico, através das alternativas propostas pela periferia. Considera o reconhecimento da diversidade como negação da modernidade em absolutizar o conhecimento. Neste contexto, trazemos para o 
debate a escola pública, buscando com Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão os fins da educação democrática e popular ao reiterarem a tarefa de buscar nossa humanização como homens e mulheres inacabados, produto/produtores de cultura. Se somos inconclusos, o conhecimento também não está pronto 
e acabado. Daí que a escola bancária nega nossa humanização. Portanto, transgredi-la através da pedagogia da pergunta, concebendo o conhecimento como inacabado e à disposição dos nossos reais problemas, é compromisso de educadoras e educadores que, utopicamente sonham com um mundo menos feio 
e mais igual, construindo-o cotidianamente com as classes populares. Assim, em épocas de participação e democracia, como reiteram discursos políticos diariamente, procuramos na diversidade do Conselho Escolar, seu empoderamento, ou seja, do que se ocupa? Exercemos, a partir daí, a tarefa de perguntar 
se o conselho está engajado na discussão da escola, que busca compreender seu compromisso com a educação democrática e popular. Neste sentido, apontamos para o compromisso de perguntarmos. Problematizarmos e dailogarmos sobre questões que, sem elas, não passaremos a conhecer o imprescindível 
para que a transformação social seja efetivamente possível. Será, portanto, a partir da pergunta que romperemos com a estrutura hierárquica da mercoescola moderna, pois, negaremos o saber de uns, (geralmente especialistas) em detrimento de tantos. E, ao contrário, experimentaremos o não saber, a dúvida e 
com o outro, na unidade e na diversidade, procuraremos a construção de uma escola ineditamente-viável.
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Este trabalho aborda a temática Gestão Democrática enfocando a questão da Eleição de diretores escolares. Ao questionarmos sobre quais foram as implicações do processo de eleição de diretores e se esse processo apontou para uma democratização da gestão escolar, tivemos como objetivo analisar e discutir 
o processo de eleição direta de dirigentes escolares que ocorreu nas unidades municipais da rede de ensino do Município de São Carlos, uma vez que essa forma de provimento de cargo de diretores foi a primeira experiência na referida rede. Para a realização deste trabalho de pesquisa partimos da análise de 
documentos como as diretrizes para a eleição divulgadas por meio de portaria, o relatório final do processo de eleição e dados coletados por meio de entrevistas, pautadas em roteiro semi-estruturado e realizadas em duas etapas. Na primeira etapa a pesquisadora analisou dados estes referentes ao trabalho 
realizado pelo grupo de Políticas Públicas e Gestão de Educação da UFSCar em colaboração com a Secretaria de Educação Municipal de São Carlos. Esses dados dizem respeito a visão dos pais de alunos, professores, diretores e funcionários quanto a eleição. Na segunda etapa de levantamento de dados, 
voltamos a entrevistar os dirigentes da primeira etapa, embora algumas diretoras não ocupassem mais a função. Para maiores esclarecimentos sobre este processo de eleição também obtivemos dados referentes ao ponto de vista do Prefeito e da Secretária da Educação. Os resultados nos mostraram que o 
quadro de dirigente não foi renovado; o período no qual se realizou o processo foi muito curto; a participação nos debates durante a apresentação das propostas foi baixa. No entanto, o processo de eleição favoreceu o exercício da participação e a oportunidade de escolha. Concluindo, a eleição direta para 
dirigentes escolares no município de São Carlos foi conflituosa representando um quadro contraditório, pois os dados coletados indicaram avanços e falhas no que se refere a experiência do processo e também ao fato de que não houve outro processo de eleição e ainda por voltar ao que era antes: indicação 
como forma de escolha do dirigente escolar.
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O presente estudo tem como objeto a transição e os percursos das creches diretas da Secretaria de Assistência Social (SAS), para a Secretaria Municipal de Educação (SME), na Prefeitura Municipal de São Paulo durante a gestão Marta Suplicy (PT), de 2001 a 2004. Buscou-se compreender o processo 
político-administrativo levado a efeito nesse período. Intencionamos ao mesmo tempo, contribuir para o debate sobre creches, buscando apontar alguns indicadores do processo e como o município de São Paulo incorporou o preceito constitucional das creches na área da Educação. Buscou-se utilizar como 
referências conceituais diferentes teorias da área de política de educação infantil e das políticas sociais dirigidas à infância, objetivando relacioná-las com as políticas de creche no município de São Paulo, evidenciando o contexto histórico-político em que estava inserido. A conclusão do estudo revela que a 
mudança de área trouxe várias modificações com relação ao atendimento das crianças nas creches, em especial, a organização da demanda, a gestão de sistema e de unidades e a formação de professores. A pesquisadora reuniu e analisou grande parte da documentação que caracterizou a transição e com base 
nas entrevistas realizadas demonstrou que, embora com contradições, houve avanços para as creches diretas do município de São Paulo. Destaca ainda, que há muito a investir na qualidade do atendimento educacional da criança de 0 a 6 anos no município.
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Este é um trabalho e ao mesmo tempo um percurso pela Escola Pública Paulista. Em oito anos de magistério, o quotidiano de várias unidades escolares foi, ao mesmo tempo, um aprendizado, uma prática e um objeto de pesquisa. Questões que de uma forma ou de outra se fizeram presentes na vida do autor 
como aluno da rede pública, e que se apresentaram no dia-a-dia da prática docente tais como o deslocamento, a proximidade/distância da escola, o esforço para vencer os obstáculos em relação ao acesso e à permanência se fizeram presentes neste estudo. O uso do território é proposto como ponto de partida 
para repensar a rede e a sua organização, bem como as questões que se relacionam à distribuição de vagas nas escolas públicas, mais precisamente no que diz respeito à chamada ciranda das vagas e seus efeitos numa escola pública de Campinas, a E.E. João Lourenço Rodrigues, no Cambuí. Da organização 
da rede pública de ensino aos impactos dessa ciranda no quotidiano da unidade escolar, é discutida a possibilidade do planejamento das ações e das políticas públicas de educação ser reorientado pelas demandas dos cidadãos e a partir dos usos efetivos do território. Em tempos de transição demográfica, faz-se 
necessário pensar a rede de escolas públicas a partir das possibilidades contemporâneas de uso e deslocamento no território, como forma de alcançar cada vez mais os cidadãos 
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Esta é uma pesquisa qualitativa, na modalidade estudo de caso, na qual a coleta de dados se deu, principalmente, através de entrevistas semi-estruturadas e, complementarmente, mediante observações em campo e análise de documentos. Uma vez preparados, os dados foram tratados através da análise léxica e 
análise de conteúdo – em procedimento seqüencial, recorrente e complementar – a fim de investigar, com lastro em aspectos da teoria geral do estado, a gestão democrática da escola municipal cuiabana, de 1993 a 2004, com contextualização, por meio de consulta bibliográfica, com o período de 1986 a 1988, 
no qual a rede municipal passou por uma experiência, convenientemente, denominada de protodemocracia. No segundo período, constituído como foco da pesquisa, examina-se a primeira e a segunda leis municipais de gestão democrática e, ainda, as práticas supostamente democráticas, na escola pesquisada, 
tendo como referência a gramática da democracia e os próprios estatutos legais. Adicionalmente, procura-se avaliar se a gestão democrática, supostamente já estabelecida, é, também, democratizante na perspectiva de fazer emergir o cidadão educado. Conclui-se que, embora o ponto de partida haja sido a 
democracia inexistente, passando pela protodemocracia e, há já um decênio, pela gestão democrática, o estágio a que se chegou é, predominantemente, o da democracia formal e não o da democracia substancial; trata-se, portanto, de uma gestão democrática insuficiente, quer porque os dispositivos legais não 
se efetivaram com consistência, quer porque a educação de qualidade é, ainda, uma promessa. No entanto, propõe-se que tal como a democracia não foi feita para eleger os melhores governantes, mas para impedir que os piores se perpetuem no poder, assim, a gestão democrática, possivelmente não tenha por 
objeto a construção da melhor escola, mas a resistência ao descaso político que perpetua a escola ruim.
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A presente dissertação buscou analisar a seleção de supervisor e diretor escolar implementada após a municipalização do ensino fundamental em meados da década de 1990. Para tanto, tomou-se como base empírica as ações desenvolvidas em um município paulista no período de 1999 a 2006. Destaca-se, 
ainda, a progressiva alteração no recrutamento destes servidores públicos no quadro do magistério, tendo em vista que no estado de São Paulo isto se materializa por meio de concurso de provas e títulos. O objetivo central foi compreender como que neste município se organizou a seleção de supervisores e 
diretores de escola. Para tanto, recorreu-se a um conjunto de sujeitos que participaram, de algum modo, destas escolhas e que por isso puderam fornecer as informações essenciais para o desenvolvimento deste estudo. Procurou-se entender em que medida as seleções de servidores públicos para atuarem no 
campo educacional refletiram a impessoalidade, o conhecimento profissional do candidato e o cumprimento às normas abstratas estabelecidas ou reafirmaram os princípios de uma cultura política baseada nos laços do patrimonialismo e do clientelismo, marcas da formação do Estado Brasileiro
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O objetivo do presente estudo é descrever e analisar o processo de construção do CIEP Brizolão 418 Antônio Carlos Bernardes (Mussum) e da implementação do horário integral alguns anos após sua criação. O CIEP compõe a rede pública estadual do Rio de Janeiro e está situado em uma região ocupada por 
um Movimento Social, ligado à luta por moradia em áreas urbanas. A escola citada nasceu a partir da reivindicação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto (MSTST), que ocupou uma extensão de terras devolutas do Estado e, posteriormente, exigiu a construção de um Centro Integrado de 
Educação Pública (CIEP), para atender crianças, adolescentes e adultos que habitavam o local. Organizamos o trabalho a partir de três questões de estudo: a primeira questão tratava da relação entre a forma peculiar de criação da escola em foco e os processos internos de sua organização; a segunda questão 
abrangia as relações entre o movimento social, a luta pela moradia e o movimento pela construção da escola; e a terceira tratava da relação entre o corpo de profissionais da escola e os pais/responsáveis de alunos e comunidade do entorno da escola. Para o estudo histórico do programa dos CIEPs, e em 
especial, a concepção de escola em tempo integral, nos baseamos nos autores Cavaliere (2000; 2002a; 2002b); Bomeny (2007); Ribeiro (1986); Cavaliere e Coelho (2003); e no que tange aos movimentos sociais urbanos de luta pela moradia e pela educação, procuramos estabelecer um diálogo com autores 
como Castells (1976; 1983), Touraine (1973; 1977) e Gohn (1991; 1995; 1997; 2002). Este estudo constitui uma pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva, caracterizando-se como um estudo de caso. A população pesquisada foi composta por amostras de professores da escola, alunos, moradores da 
localidade, pais, funcionários de apoio, lideranças comunitárias e gestores da escola que participaram da escola, em diferentes momentos, desde a fase inicial da ocupação de terras que levou à sua criação até o ano de 2008.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=201024310
01017001P4

diana da veiga 
mandelert

rosaly 
hermengarda 
lima brandao - 
zaia brandao

Pais na gestão da escola: mudam as 
relações? Uma análise sociológica de 
uma instituição judaica

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

relacao familia;escola; camadas 
medias e altas

Na perspectiva das pesquisas que visam a problematização da relação família - escola, a presente pesquisa teve o interesse de analisar estas relações em uma escola judaica na qual o envolvimento familiar faz parte da sua estrutura. Esta investigação teve como material empírico o survey da pesquisa Processo 
de Produção de Qualidade de Ensino. Escola, família e cultura, do SOCED, Grupo de Pesquisa em Sociologia da Educação. O survey foi composto de três questionários: alunos, pais e professores, aplicados em 9 escolas anualmente apontadas pela imprensa entre as melhores do Rio de Janeiro. Além disso 
foram feitas observações no Diretório de Pais, órgão de gestão máxima da escola e entrevistas com os coordenadores da escola judaica. Através da pesquisa foi possível estabelecer a influência do capital cultural e social nas relações família-escola, mesmo em instituições de prestígio como as do survey. 
Quanto à gestão de pais, observamos a separação da gestão pedagógica e da financeiro-administrativa, a primeira efetuada pelos profissionais da escola e a segunda efetuada profissionais administrativos da escola com o auxílio do Diretório de Pais. Esta separação nos indica um caráter mais simbólico do que 
atuante do Diretório de Pais. A existência deste espaço definido de poder dos pais dá a dimensão do valor do controle da formação escolar dos seus filhos
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O trabalho toma como fontes documentais os livros “Ensaio de uma teoria da Administração Escolar”, de José Querino Ribeiro, e “Organização e Administração Escolar”, de Manoel Bergström Lourenço Filho. Através dessas fontes, analisa-se a teoria de 
Administração Escolar produzida no Brasil, entre 1952 e 1963, objeto de estudo da pesquisa. A partir das datas de publicação dos livros referidos, o recorte histórico é delimitado entre 1930 e 1960. As três referências bibliográficas da área de Administração 
Escolar, comuns em ambos os livros, possibilitaram a investigação das raízes de modelos teóricos (racional/burocrático, de sistema social, político e anárquico) apresentados na obra “A Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar”, de 
Licínio C. Lima, utilizada como referência teórica. Os três trabalhos identificados, escritos em língua inglesa, foram: “Public School Administration”, de Ellwood Cubberley; “School Administration. Its Development, Principles and Function in the United 
States”, de Arthur B. Moehlman; e “The Nature of the Administrative Process. With Special Reference to Public School Administration”, de Jesse B. Sears. Para a investigação dos processos e das condições de produção dessa teoria adotam-se como 
procedimentos metodológicos três conjuntos de técnicas: a Análise de Conteúdo, baseada nas vertentes francesa e norte-americana, a Análise do Discurso e a Análise Documental. A partir desse referencial teórico e metodológico, a pesquisa ensaiou uma 
abordagem sociológica na análise dos dados, apontando para a necessidade de um aprofundamento na área da Sociologia da Ciência. A tese defendida é a de que havia, nos anos de 1930, uma concepção de ciência que possibilitou a constituição inicial do campo 
de estudos da Administração Escolar. Nos anos de 1950, condições e processos de produção científicos diferenciados permitiram identificar as raízes dos modelos teóricos, constituindo-se como instrumentos analíticos
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Esta dissertação apresenta um estudo de caso e teve como objetivos compreensão da dinâmica organizacional como unidade operacional de administração escolar do sistema educacional municipal, do município de Mogi Mirim-SP, e o conhecimento do cotidiano de gestão educacional da Escola Municipal de 
Educação Básica Professor Jorge Bertolaso Stella. O objetivo da pesquisa foi indicar os principais fatores, que trouxeram transformações significativas para o funcionamento da escola, com a participação da comunidade e o envolvimento de professores, alunos e funcionários. Finalmente, procurou-se analisar 
se estes fatores são resultados de uma gestão educacional democrática. O trabalho foi realizado mediante procedimentos de pesquisa bibliográfica, análise documental e registros de foto, vídeo, notícias na imprensa escrita e televisiva. Faz um recorte nas Constituições Federais, a partir de 1934, que trouxeram 
avanços e retrocessos na questão da descentralização do ensino, chegando à Constituição Federal de 1988, que trouxe numerosas inovações constitucionais, entre elas o fortalecimento do Município e o estabelecimento de sua autonomia perante as outras esferas do poder. A municipalização do Estado de São 
Paulo foi analisada a partir do governo Montoro, início da redemocratização do país na década de 1980. Focaliza-se a descentralização para Estados e Municípios com democratização das decisões, para assegurar as soluções mais adequadas para a comunidade. Foi abordado o programa de financiamento da 
educação do Ensino Fundamental, implantado nacionalmente em 1998, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e também o novo Fundo de Financiamento – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, sendo este um fundo 
contábil único, para contemplar os três níveis da educação básica, bem como suas diversas modalidades. Foram contempladas as reformas educacionais desencadeadas a partir da Constituição Federal de 1988, reforçadas pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, que traz dispositivos inovadores, dentre eles a 
exigência de um novo perfil do diretor de escola para uma gestão democrática. Foi também abordado o tema das diferentes formas de provimento do Cargo de Diretor do Ensino Público no Brasil, passando pela municipalização do ensino do município de Mogi Mirim-SP, que antecedido por resistência ao 
convênio com o Estado por partes das entidades de classe da rede estadual de ensino. No ano de 2001, Mogi Mirim assinou o Convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, efetivando a municipalização parcial, que teve início no ano de 2002 com seis escolas. O último capítulo apresenta 
algumas das experiências bem sucedidas no campo educacional na Escola Municipal Professor Jorge Bertolaso Stella: independentemente das condições econômicas da comunidade, ou da ideologia dos governantes das esferas superiores, a vontade da equipe escolar na busca de uma escola de qualidade 
representou fator determinante nos efeitos positivos nessa unidade escolar.
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O Distrito Federal, ente atípico da federação, acumula as atribuições de estado e município. Por este motivo, o governo local é responsável por toda a educação básica, especial e profissional. Os governadores passaram a ser escolhidos pelo voto direto após a garantia da Constituição de 1988. O trabalho 
investiga a trajetória da educação no Distrito Federal desde os primórdios da construção da capital - com ênfase nos três mandatos eletivos do Executivo local de 1990 até o ano de 2002 - considerando os aspectos de política educacional, gestão pública do sistema de ensino público e estilo de governo. Estes 
aspectos são estudados dentro da periodicização: Governo Joaquim Roriz (1991-1994), Governo Cristovam Buarque (19951998), Governo Joaquim Roriz (1999-2002). A análise orienta-se, fundamentalmente, pelo estudo bibliográfico e pela análise de documentos oficiais do Governo do Distrito Federal e da 
Secretaria de Educação, tendo como fontes secundárias os jornais diários locais. Portanto, o trabalho tem como objetivo analisar a educação pública distrital após a (re)institucionalização do regime democrático no Brasil e, especialmente, na Capital do país. Para isto, foram escolhidas questões motivadoras do 
esforço de pesquisa, buscando compreender: a gestão pública do sistema de ensino do D.F. durante os mandatos dos governadores eleitos; as finalidades definidas e os meios utilizados por estas gestões para a manutenção, ampliação e qualificação do sistema; o sentido das ações e dos atores no fazer da 
política educacional em âmbito distrital; as características dos estilos de cada governo; a repercussão das atipicidades do D.F. na forma de atuação administrativa e, por fim, a relação entre as eleições locais e a administração pública
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Este trabalho será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e análise documental e terá como objetivo principal investigar a atuação da legislação, federal e estadual, na implementação e regulamentação da gestão democráitca da escola pública. A gestão democrática possui grande potencial de realização 
na escola através dos colegiados e das instituições escolares, quais sejam: o Conselho de Escola, o Conselho de Classe e Série, a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil, espaços estes reconhecidos e instituídos legalmente como espaços de participação no interior da escola. Sendo assim, tendo 
como eixo principal a legislação federal, que fundamenta a lesgilação estadual, municipal e do Distrito Federal, analisaremos mais detalhadamente o princípio da gestão democrática na legislação educacional do Estado de São Paulo, assim como a atuação das normas legais nos colegiados e nas instituições 
escolares. Para tanto, serão analisadas leis, decretos, resoluções, pareceres, regimentos, ou seja, a base legal que sustenta a organização e o funcionamento das escolas públicas estaduais paulistas. Trabalhamos com a hipótese de que a gestão democrática pode se realizar no nterior das escolas públicas 
paulistas, já que estas possuem as instituições e os colegiados escolares, que constituem espaços reconhecidos legalmente como espaços de participação e de realização da gestao democrática. Porém, cabe considerar que a legislação torna restrita essa possibilidade, pois ao instituir e regulamentar o princípio 
democrático definiu a forma de participação dos segmentos escolares, estabelecendo quais funções os representantes devem desempenhar no interior daqueles espaços.
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O presente estudo apresenta uma análise do “Projeto Classes de Aceleração” ou “Correção de Fluxo”, como é chamado no contexto da política pública educacional do Estado de São Paulo. O projeto foi implantado em 1996 e tem por objetivo buscar estratégias para a superação do fracasso escolar e o resgate 
da aprendizagem dos alunos com defasagem idade/série. Neste trabalho investiguei a implantação do projeto em sua segunda etapa, “Classes de Aceleração do Ciclo II - 5ª a 8ª séries”. Para isso foram pesquisadas 10 unidades escolares pertencentes a Diretoria de Ensino de Piracicaba. O estudo se inscreve no 
entrecruzamento de três eixos: a capacitação dos professores para a inserção, na disciplina de História, de um trabalho orientado pelas idéias da História Temática; a análise do material didático utilizado e a aprendizagem dos alunos. A pesquisa se desenvolveu a partir de leituras de documentos oficiais, 
entrevistas e questionários com os sujeitos envolvidos no projeto, assistentes técnicopedagógicos de História (ATP), coordenadores pedagógicos, diretores de escola, professores de História, além de análise de atividades desenvolvidas por alunos. O trabalho apresenta os resultados do projeto em uma escola 
de Piracicaba, de 2002 a 2004, por meio dos resultados de rendimento dos alunos nas provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), bem como a situação, em 2005, dos alunos egressos desse projeto. A pesquisa mostrou que havia uma certa expectativa, por parte 
da comunidade escolar, de que o projeto viesse a proporcionar uma melhoria nas condições de aprendizagem do aluno com distorção de idade/série. A conclusão desse estudo mostra, no entanto, que o projeto analisado trouxe consigo uma série de problemas: falta de condições básicas de leitura e escrita dos 
alunos que freqüentaram às salas de aceleração, material didático com textos impróprios para pessoas que carregam consigo não apenas uma defasagem de idade, mas, principalmente, defasagem de aprendizagem. A investigação revelou também a insegurança dos professores na implementação do Projeto em 
suas escolas e evidenciou o distanciamento entre a prática construída pelos professores em seu dia-a-dia e a proposta pedagógica estabelecida pelo material.
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 A presente dissertação busca investigar a gestora da escola básica, suas influências no processo de gestão e do fazer acontecer a Educação Libertadora no cotidiano escolar. Inicialmente são apresentados elementos teóricos da Educação Libertadora como desafio à administração humanizadora numa 
perspectiva dialógica, crítica, criadora e suas incidências nos processos de gestão, fortalecendo na prática administrativa a participação como diretriz para a formação da gestora e constituindo um perfil que a caracterize como um diferencial de formação no assumir desta Educação: uma liderança corajosa e 
decidida, formadora e transformadora, que sabe ouvir e trabalhar em equipe, ética e inovadora. Para o presente trabalho foi realizada uma investigação em duas escolas da rede particular de ensino - Colégio Nossa Senhora da Glória e Colégio Mãe de Deus, - dialogando com os entrevistados acerca das rotinas 
do cotidiano escolar: entrada e saída dos alunos na escola, circulação de pais e alunos no espaço escolar, uso do uniforme, uso da biblioteca e as reuniões. Estas rotinas são permeadas por uma concepção de Educação Libertadora, compromisso com a formação de valores, por posicionamentos da gestora e pela 
configuração de espaços de participação, onde as relações são determinantes na construção das Escolas e suas influências no processo de gestão. Foi possível através das reflexões perceber as resistências e esperanças que advém do assumir desta proposta, bem como, através da discussão, evidenciar o quanto 
é necessário ressignificar e refletir as rotinas do cotidiano escolar para acontecer, uma educação diferente.
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os canais de participação livres e representativos, a socialização do espaço e da cultura para a comunidade escolar e para seu entorno e a mudança de seu modelo de estrutura e funcionamento em busca de maior autonomia. O conhecimento a ser produzido nest/articulação, entre o poder público e a sociedade, 
potencial usuária dos serviços que a escola pública oferece. Em realidade, não se concebe cada unidade escolar enquanto instituição, sem a vinculação com os interesses de seu público e sem vinculação com o-se a oferecer, considerando-se seus limites e possibilidades.
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A luta pela democratização e qualidade do ensino público brasileiro tornou-se objeto de vários estudos e movimentos e, conseqüentemente de legislações e políticas educacionais. Entre as diversas iniciativas neste campo da educação, localizamos a experiência realizada no ensino público municipal de Getúlio 
Vargas, RS. Nesta tese, por meio de um estudo de caso do tipo etnográfico e com apoio na observação participante, em entrevistas semi-estruturadas e nos documentos projetivos e produtos da ação (Sarmento), procuramos descortinar e interpretar o processo participativo, bem como seus impactos político-
pedagógicos no ensino público municipal de Getúlio Vargas de 1993 a 2004, na perspectiva de contribuir para reflexões e práticas em projetos educativos de base participativa. Primeiramente contextualizamos o cenário local nos seus fios, cores, movimentos e atores como esteio da pesquisa; no segundo 
capítulo alinhavamos a metodologia; na seqüência descrevemos e interpretamos a travessia da rede municipal de ensino, com ênfase na participação, e, por último, apresentamos as representações pedagógicas produzidas pelo processo participativo no ensino público municipal. A participação emergiu das 
inquietudes do coletivo da rede municipal de ensino, como instrumento de superação do modelo educacional e práticas pedagógicas em vigor. Com sua força e significado, mobilizou e transformou os protagonistas e o ensino público municipal, constituindo uma política pública educacional que, através de 
diferentes mecanismos e estratégias de gestão democrática, atravessa quatro administrações municipais de partidos políticos diferentes. É um processo inconcluso, que, pela sua natureza, precisa ser reinventado permanentemente, pois, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos, é um movimento sem fim.
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Este trabalho tem o objetivo de analisar o processo de autonomia do município na condução de sua política educacional no âmbito do Estado brasileiro atual a partir dos eixos: descentralização, desconcentração, municipalização e autonomia. Para a consecução desse fim, parte-se da identificação de algumas 
concepções de Estado historicamente construídas, conformadoras da concepção atualmente imperante na realidade que engloba o município brasileiro. A seguir discute-se a abrangência das políticas públicas educacionais no âmbito da reforma do Estado brasileiro contemporâneo e a distribuição de 
incumbências entre os entes federados. Na busca de identificar possível espaço de autonomia na proposição e execução dessas políticas, concretiza-se o estudo tendo como objeto o sistema municipal de ensino de Patos de Minas, Minas Gerais, no período de 1997 a 2003. O primeiro passo foi uma pesquisa 
bibliográfica destinada a compreender e analisar a construção do Estado Moderno e a sua configuração na contemporaneidade. O segundo procedimento foi a realização de uma pesquisa documental, em duas etapas. Iniciou-se pelo estudo da Constituição Federal Brasileira de 1988, nos artigos referentes à 
educação. Estudaram-se, a seguir, a Emenda Constitucional 14, a lei que cria o Fundo Nacional de Manutenção e Valorização do Magistério - FUNDEF - e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, LDB, com a finalidade de analisar as categorias propostas de forma a detectar a extensão 
da autonomia dos poderes locais. Com a mesma finalidade estudaram-se textos diversos, entre leis, projetos, relatórios, correspondências e dados estatísticos elaborados no âmbito do sistema de ensino do referido município. No eixo “descentralização” foi possível verificar que, no tocante às políticas 
educacionais está regulamentada na LDB , com a marca da flexibilização, que permite ao município ensejar uma proposta político-pedagógica condizente com o perfil local. Quanto à desconcentração viu-se que acontece quando o município decide por não criar seu próprio sistema de ensino, assumindo 
incumbência de manter escolas de ensino fundamental mas continuando a pertencer ao sistema estadual. Na análise da categoria municipalização concluiu-se que ela em si não indica protagonismo ou figuração, que depende da forma como é assumida pelo município. Em autonomia pôde-se constatar que o 
termo inclui permissão em lei aliada à capacidade de ser autônomo e que a autonomia do município no setor educacional inicia-se a partir da criação do sistema municipal de ensino. Observou-se que essa autonomia pode ser limitada pela receita do município ou por seu uso indevido, pelas condições materiais 
de vida das comunidades atendidas e pela própria influência do liberalismo na sociedade. Observou-se que, além da lei, talvez estejam nas políticas públicas, entre elas a de educação, as dificuldades de avanço, o que coloca o município diante de um desafio que exige vontade política, priorização e 
competência técnica. A União controla a política educacional do país através: da própria LDB, de avaliações sistêmicas, do PNLD, dos PCNs. Mas sabe-se que há municípios construindo sua autonomia, entendida como capacidade de autogestão, como faculdade de se governar por si próprio.
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Parte-se do princípio de que o Governo Brasileiro - diante das pesadas críticas à centralização do planejamento nas mãos de Técnicos Especialistas nas décadas de 1960/70 e, principalmente em função dos princípios da Administração Gerencial - tem procurado apoio do Banco Mundial para desenvolver 
programas que visam à instalação do Planejamento Estratégico nos órgãos dos mais diferentes níveis de Gestão Educacional. Frente ao fortalecimento da idéia e da prática do Planejamento na década de 1990, e sua ampliação para dentro das escolas, elegeu-se como objeto de estudo dois projetos 
desenvolvidos pelo Governo Brasileiro em convênio com o Banco Mundial: o Projeto de Ensino Básico para as Regiões Norte e Centro-Oeste - Monhangara (1984 - 1992) e o Programa Fundo de Desenvolvimento da Escola - Fundescola (1998 - 2010). Teve-se como objetivo identificar a trajetória percorrida 
pelo Banco Mundial na implantação da lógica de Planejamento nas Escolas Públicas Brasileiras, buscando verificar como se configura o Planejamento em ambos os Programas, analisar a concepção de Planejamento presente nos mesmos e como esta foi operacionalizada pelos atores locais e ainda, identificar 
as principais mudanças acarretadas nas Secretarias de Educação e na Escola pesquisada. O campo empírico de pesquisa foi o Estado de Mato Grosso do Sul e, neste, uma Escola da Rede Municipal de Ensino de Dourados. A análise foi baseada na metodologia de avaliação de impacto, a qual procura 
identificar os efeitos de determinado programa sobre a população alvo. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, documental e empírica. A pesquisa apontou que no decorrer desses vinte e dois anos de Cooperação Internacional houve mudanças no que se refere ao lócus do Planejamento, que passa das 
Secretarias Estaduais de Educação para as Secretarias Municipais, estendendo-se até a escola, permanecendo, todavia, o foco gerencialista, técnico e altamente objetivo, que não permite a apreensão da diversidade presente no cenário da escola e dos Sistemas Educacionais. A concepção de Planejamento 
explicitada por esses programas é a de Planejamento Estratégico, que consiste na transferência da lógica privada para os serviços públicos, visando instaurar uma nova lógica de gestão, baseada na participação dos atores escolares como executores de uma política de resultados, cujas decisões referem-se a 
aspectos periféricos de âmbito local. Percebe-se que, apesar do rigor dos instrumentos de planejamento propostos pelos Programas, os atores locais possuem uma leitura própria que permite a inserção de objetivos e necessidades locais nos projetos elaborados, o que depende, contudo, da clareza que o grupo 
possua a respeito da proposta pedagógica de sua escola. Verifica-se que a centralização do Planejamento na Secretaria de Educação não permitiu sua institucionalização como política de Estado, contudo, sua transferência para a esteira da escola tem proporcionado algumas mudanças no que se refere ao 
Planejamento e Gestão da Escola e das Secretarias de Educação, no entanto, ainda não se revela como uma prática sistemática desses órgãos, constituindo-se em ações executadas a parte, para atender às necessidades dos Programas.
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Esta tese pesquisou as políticas de gestão econômica e educacional configuradas nos planejamentos plurianuais realizados pelo Governo FHC, definidos como instrumentos de planejamento de médio prazo para o período de 1996-1999 e 2000-2003. Com o objetivo de identificar a relação de interseção entre a 
política educacional e a política de emprego, foram analisados os documentos do Poder Executivo: o PPA “Brasil em Ação” (1996-1999) e o “Avança Brasil” (2000-2003), e a legislação pertinente. Realizou-se, também, um levantamento dos trabalhos produzidos pelo IPEA referentes aos temas de 
planejamento plurianual, educação profissional e políticas públicas de emprego e renda, visto que esse órgão tem por função auxiliar o governo na formulação e na implantação de políticas públicas. A lógica que norteou a investigação dos documentos foi a análise interna dos planejamentos plurianuais e dos 
programas inseridos nele, de modo a ressaltar os argumentos, os compromissos, a estrutura dos programas de educação profissional no interior da política macroeconômica planejada pelo Governo FHC. Dessa forma, foram destacados a origem, o conteúdo e o processo de execução da educação profissional 
conduzida pelo Ministério da Educação (Proep) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Planfor). A análise do Proep conclui sobre sua irrelevância como política pública nos aspectos financeiro, social e pedagógico. O Planfor atende precariamente os princípios da focalização aos mais pobres, de 
descentralização e parceria com entidades privadas. A análise dos planejamentos plurianuais mostrou que a debilidade do governo na organização da política da educação profissional está, sobretudo, na incapacidade de formular (e, conseqüentemente, de executar) políticas públicas integradas, incapacidade 
provocada pela dificuldade de tratar os problemas na sua materialidade radical, transformando-os, portanto, em política compensatória, pois o fim último é manter o processo histórico de acumulação capitalista, no qual o País ocupa uma posição semiperiférica. Assim, os meios planejados sofrem de uma 
fragmentação congênita. Não se pode dizer que há uma defasagem estrutural entre educação e desenvolvimento, porque as políticas públicas em educação profissional seguiram um rumo determinado pela racionalidade econômica hegemônica no período histórico da globalização.
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 O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa da Escola e Política Educacional em Sociedade Multicultural e tem como objetivo discutir a trajetória pessoal do administrador de Escola Básica e seus processos de identificação com a prática administrativa. Para conhecer e compreender como acontece a 
produção de subjetividades nas relações de ação e interação do administrador escolar dentro da própria escola, aspectos de sua formação ao longo da sua história familiar, acadêmica e profissional são analisados. Tal estudo baseia-se na história real de dois professores de Línguas Estrangeiras Modernas de 
duas escolas públicas que migraram da prática pedagógica para a prática administrativa. Durante suas trajetórias, como administradores escolares, o Governador do Estado instituiu a Lei nº 11.576, de 14 de novembro de 1995, que possibilitou a indicação ao cargo de administrador pela comunidade escolar das 
escolas públicas gaúchas. Dessa forma, houve um aceno para a atuação e interação com características democráticas do administrador escolar. Após escolher o tema desta dissertação, procedeu-se à coleta de informações pelo envio de um questionário para os professores de Línguas Estrangeiras Modernas que 
estivessem lotados na região da 2ª DE (Delegacia de Educação) - São Leopoldo - Rio Grande do Sul. Obteve-se assim, um quadro demonstrativo da atuação desses professores na região. Um Estudo de Caso por uma investigação interpretativa foi desenvolvido, a partir de observações e entrevistas, com o 
objetivo de conhecer as razões dos deslocamentos e das rupturas realizadas ao longo da vida desses profissionais. Constatou-se que, a forma como os administradores atuaram na vida administrativa e trataram o seu corpo social, tinha raízes bastante profundas nos seus processos de formação histórico-sócio-
culturais. Conseqüentemente, houve a produção de subjetividades ao longo do tempo, dando um aspecto singular à administração da escola pública. Houve, então, a produção de subjetividades no eixo das relações cotidianas, que levaram à identificação ou não do administrador escolar com o cargo 
administrativo. Posto isto, verificou-se que um dos diretores apresentou-se por canais de autoridade, de inflexibilidade, de insegurança, de perfeição, assumindo sozinho a escola. Sua dificuldade estava em descentralizar as demandas administrativas para evitar erros. Enquanto que, o outro diretor desenvolveu 
uma prática administrativa baseada no diálogo, no espírito de grupo e nas descentralizações. No eixo teoria e prática, utilizei um aporte teórico a partir da análise de estudos feitos por autores, tais como: IANNI (1996), FREIRE (1997), PERRENOUD (1993), NÓVOA(1992), FOUCAULT (1998), 
GUATARRI (1996), LIGHTBOWN & SPADA (1993), TOLLEFSON (1991) entre outros.
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O redirecionamento estratégico da política educacional latino-americana reforça a necessidade de reflexão sobre a formação do administrador e o perfil de liderança mais adequado para a gestão de uma nova escola. Este trabalho resume através de contribuições teóricas e análise da realidade da prática diretiva 
de escolas argentinas e brasileiras as diversas problemáticas da gestão comparando dois métodos diferentes de seleção do diretor: o regime de carreira docente e de hierarquização por concurso (Argentina) e a eleição do diretor por votação da comunidade educativa(Brasil). A investigação ficam assim 
configurada: como atuam os diretores na geração da escola democrática e de qualidade? Incide em sua prática a forma de acesso ao cargo? O caso da Argentina e do Brasil. As transformações possíveis. O estudo realizou-se através da metodología qualitativa naturalística do cotidiano escolar. Os personagem 
escolhidos foram os diretores e a técnica foi a entrevista semi-estruturada. Algumas conclusões a que se chegam são as seguintes: Os dois sistemas (de eleição por votação da comunidade e o de promoção por concurso) produzem um impacto inicial positivo muito forte na prática diretiva. São considerados 
legítimos e democráticos. Os diretores argentinos são mais motivados à atualização profissional devido ao regime de carreira e a possibilidade de serem promovidos a supervisor. A formação acadêmica nos dois países é considerada insuficiente e não apoiada na sua realidade. Os diretores valorizam mais o 
conhecimento que lhes oferece a prática e seus antecedentes profissionais, tal como sua função como professor e vice-diretor. A falta de motivação dos professores é uma problemática dos dois países, do que se infere que a possibilidade de eleger o diretor não leva por si só a uma mudança de atitudes e de 
compromissos dos professores. O diretor tende a converter-se num solitário, cumprindo uma função mais administrativa. A falta de empatia gera posturas críticas dos professores e os diretores não sabem pedagogizar o conflito. O recurso de aproximação mais utilizado no Brasil é o falar e saber ouvir, 
condições que vão construindo o líder político. Na Argentina, a motivação se contrói através do trabalho em equipe em projetos educativos. As qualidades do diretor mais destacadas no Brasil são: saber ouvir, dialogar, estar aberto a novos conhecimentos, ser bom administrador, conhecer regulamentos e leis 
entre outras. As qualidade mais valorizadas na Argentina foram: conhecimento, cultura geral e pedagógica, personalidade aberta, liderança, tolerância, paciência, diplomacia, entre outras. Os diretores de ambos países evidenciam problemas em gestar a participação, fundamentalmente, a aproximação maior da 
família à escola. Não existe ainda uma reflexão séria encaminhada a valorizar a prática e relacioná-la com os resultados educativos. A construção de uma mediação pedagógica é entendida como proposta integrada para os dois países, tendo como referência escolas que seguindo essa filosofia realizaram 
conquistas importantes na qualidade da educação.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200045742
005019001P0

elzimar maria 
domingues

gabriel humberto 
muños palafox

As eleições diretas para diretores de 
escolas públicas municipais em 
uberlândia: 2000-2004

politicas, saberes e 
praticas educativas

historia da educacao; politicas 
publicas em educacao

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa – Políticas Públicas e Gestão em Educação do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Tem como objetivo compreender a construção histórica do processo das Eleições Diretas para Diretores de Escolas Públicas no âmbito 
municipal no período de 2000-2004, bem como analisar criticamente os impactos político-pedagógicos e ideológicos desse processo no cotidiano escolar. Desde sua criação, no final dos anos 1980, a Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, MG – RPME/UDI foi alvo de gestões político-partidárias 
vinculadas organicamente ao Poder Executivo, que orientaram, ideologicamente, a indicação de cargos de direção escolar para atender, autoritária e fisiologicamente, interesses da classe hegemonicamente dominante do município. Dada a relevância desses fatos históricos, a presente pesquisa qualitativa foi 
fundamentada metodologicamente nos princípios do Materialismo Histórico Dialético. A pesquisa promoveu a análise documental (da Lei Orgânica do Município de Uberlândia – LOM – 1992, da Carta Compromisso para o Desenvolvimento da Educação Pública Municipal de Uberlândia – 2000, do 
Programa de Governo da Coligação Agora é Zaire – 2001-2004, do Programa Escola Cidadã do governo Zaire Rezende – 2001-2004, da Lei de Eleições para Diretores no Município de Uberlândia – Lei 216/01, e sua posterior regulamentação – Lei 7.832/01 e também da Carta de Princípios Político-
Pedagógicos – 2003-2004). Também examinou um conjunto de entrevistas semiestruturadas, organizadas em grupos focais constituídos por educadores direta e indiretamente envolvidos no processo de construção e realização institucional das eleições escolares na RPME/UDI. As formações discursivas dos 
entrevistados apontaram para o reconhecimento inicial de que esse processo ocorreu em uma conjuntura complexa e contraditória, permeada por ações fragmentadas do poder municipal, que refletiram criticamente tanto no processo de elaboração da lei que institucionalizou as eleições escolares (Lei 
216/2001) quanto na sua implantação. A referida lei contou ativamente com a participação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Uberlândia – Sintrasp, entidade representante legítima da categoria, na época, dos gestores da Secretaria Municipal de Educação – SME, representantes 
diretos das unidades escolares e dos mandatos populares eleitos na Câmara de Vereadores do município e segmentos ligados à esfera da Educação da UFU. Duas eleições para o cargo de direção ocorreram entre 2000 e 2004 e dessa experiência os entrevistados confirmaram, dentre outros aspectos, o fato de 
que a construção da gestão escolar democrática não depende exclusivamente da eleição de diretores. De que esta deve estar consubstanciada na adoção de políticas públicas de valorização dos profissionais da Educação, descentralização financeira e administrativa, além da efetiva vontade política dos poderes 
estabelecidos para dotar as unidades escolares de real autonomia de gestão. Em 2007, o Ministério Público apontou para a inconstitucionalidade da Lei 216/2001, fato este utilizado pela nova gestão municipal eleita para o período 2005-2008 para justificar e transformar o processo eleitoral em uma “consulta 
aos profissionais da Educação”, o qual foi interpretado pelos entrevistados como um profundo retrocesso na caminhada pela democratização das escolas da RPME/UDI.
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Este trabalho analisa as transformações ocorridas no sistema de educação superior brasileiro no período de 1990 a 2006. O texto apresenta como fundamento das recentes mudanças a crise do Estado de bem-estar social e a conseqüente redução da participação dos estados nacionais no financiamento dos 
serviços públicos, principalmente da educação superior. Examina as diretrizes para esse nível de ensino nos documentos elaborados pelos organismos multilaterais (Banco Mundial e UNESCO) e traça um paralelo com as medidas implementadas no Brasil. Para demonstrar como essas diretrizes foram 
introduzidas no país, analisa a legislação recente (Constituição de 1988, LDB e Decretos Regulamentadores) privilegiando os aspectos que facilitaram e incentivaram a enorme expansão do sistema privado verificada a partir da segunda metade da década de 1990. A título de ilustração, utiliza dados do Censo 
da Educação Superior do Estado do Paraná para demonstrar os impactos regionais das medidas implantadas pelo poder público federal. Para dar continuidade ao estudo da legislação relacionada ao processo de privatização do sistema, finalmente analisa o Decreto 5773 (Decreto-ponte) e o Projeto de Lei da 
Reforma Universitária, em tramitação no Congresso Nacional. O exame de todos os documentos e dados estatísticos evidencia que nos últimos quinze anos o sistema superior de ensino brasileiro caminhou no sentido de um aprofundamento do processo de diversificação institucional, acentuando a distância 
das várias formas de organização acadêmica em termos de qualidade, produção de novos conhecimentos e compromisso social.
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 A pesquisa analisa, com base na trajetória histórica de construção dos Planos Educacionais, a forma como os mesmos são projetados, idealizados e construídos pela comunidade educativa e pela sociedade civil. Iniciamos nossas discussões, percorrendo a legislação em vigor, como a Constituição Federal de 
1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lein° 9394/96, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual da Gestão Democrática da Educação n° 10.576 de 14/11/1995, bem como a interação através das leituras de teóricos que 
convergem para o campo das discussões, nas quais nos inserimos, juntando os termos da equação às vozes já descritas, tendo como balizadores teóricos autores como: (Arroyo (2003, 1997), Hassmann (1999) Bobbio (1997, 2001), Cury (1999,2000), Demo (1993, 1996,2000) Calame e Talmant ( 2001), 
Delors (1999), Santos (2000), entre outros, os quais deram sustentação para as argumentações apresentadas. A pesquisa qualitativa foi realizada em dois municípios da região norte do Estado do Rio Grande do Sul, Novo Xingu e Vicente Dutra. As visitas intensivas complementadas por falas, registros no 
diário de campo e consulta a documentos ganharam notoriedade com as entrevistas realizadas. A abordagem qualitativa justifica a nossa inserção na realidade estudada, tendo havido uma interação constante entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Os dados coletados foram descritos através da análise de 
conteúdo e reafirmam o quanto a reapropriação das políticas no âmbito de cada município se dá de forma peculiar e é explicada a partir de cada processo político.As narrativas apresentadas possibilitaram a compreensão epistemológica do contexto em estudo. Os objetivos norteadores foram a identificação do 
envolvimento da comunidade educativa e da sociedade civil na elaboração do Plano Municipal de Educação, buscando compreender em que momento e de que forma segmentos da sociedade local participaram na elaboração do referido plano. Esses objetivos encontraram relevância ao historicizar o momento 
atual de elaboração do PME, analisando a sua contextualização e sua relação com outros instrumentos de Planejamento. Elegemos as Secretarias Municipais de Educação, por serem os espaços onde as políticas de educação se traduzem, onde o cotidiano educacional é recriado e vivido pela comunidade. As 
conclusões da pesquisa sinalizam para a busca de uma maior autonomia por parte dos gestores, bem como de uma maior participação da comunidade, na concretização da educação democrática, como direito universal e bem público. A pesquisa em tela reforça a necessidade de uma maior participação da 
sociedade, do diálogo, da utopia e da emancipação.
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A tese aborda o tema da gestão democrática do ensino público no Brasil. Busca identificar como os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios das capitais organizaram-se para responder ao ordenamento constitucional que estabeleceu a gestão democrática como princípio do ensino 
público e em que níveis adaptaram suas legislação e normas, sua estrutura administrativa e seu funcionamento às demandas por participação. Analisa as concepções de gestão democráticas à luz das categorias participação, processo de indicação de diretores, constituição e funcionamento de colegiados, 
descentralização e autonomia. Aponta estudos e pesquisas recentes sobre os esforçoes e as resistências verificados em processos de implementação de mecanismos de gestão democrática em diversos sistemas de ensino. Considera que a gestão democrática é adotada pelo estado para alcançar seus objetivos 
estratégicos. Analisa as dificuldades decorrentes da implantação de mecanismos que, pressupondo forte participação da sociedade, é patrocinada por um Estado fortemente marcado por ordenamentos patrimonialistas.
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Esta dissertação analisa o trabalho dos diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino de Belo Horizonte, no contexto da gestão democrática e das reformas educacionais iniciadas nos anos 1990. Tais reformas, juntamente com o princípio da gestão democrática na legislação educacional, vêm 
determinando um novo formato na organização escolar, que repercute em mudanças no perfil e no trabalho do diretor. São inúmeras as demandas que o processo educativo exige atualmente dos diretores, que se deparam, no seu cotidiano, com novos desafios e dificuldades, face às transformações oriundas da 
sociedade e do sistema educacional. O diretor ocupa uma posição importante na estrutura do ensino público, uma vez que responde pela articulação e integração da escola com a comunidade em que se insere e também com a rede que compõe o sistema de ensino. A investigação pretendeu observar se tais 
transformações determinaram mudanças nas funções dos diretores, alterando a natureza de suas atividades e o perfil deste trabalhador docente. A realização da pesquisa compreendeu três momentos: o primeiro, com a realização de revisão de literatura e pesquisa documental. O segundo momento 
compreendeu o estudo de caso em duas escolas públicas municipais de Belo Horizonte. Para a coleta de dados, utilizou-se dos seguintes procedimentos: observações, análise documental e entrevistas semi-estruturadas com os diretores e vice-diretores de cada unidade escolar. O terceiro e último momento 
consistiu no tratamento dos dados obtidos.
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A pesquisa focaliza a gestão escolar em três Centros Integrados de Educação Pública - CIEPs - da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Estudamos as relações estabelecidas entre as diretoras e os segmentos escolares, tendo como referência as políticas educacionais vigentes e os resultados que provocam 
nos âmbitos administrativo e pedagógico, entre os quais destaca-se a instabilidade do trabalho escolar. Com o desenvolvimento da análise foi possível relacionar a incipiente democratização da vida escolar às concepções subjacentes às atuais políticas educacionais, as quais induzem uma prática com grande 
concentração de poder e forte hierarquização. Compreendemos que a prioridade dada pelas diretoras aos aspectos administrativo-burocráticos da gestão escolar decorre do forte dirigismo exercido pelo nível central, através, principalmente da hipertrofia do controle burocrático da vida escolar. As concepções 
de gestão adotadas e, como corolário delas, o tipo de controle burocrático exercido, vêm tornando as diretoras das escolas responsáveis - de forma solitária e tensionada - pelo sucesso ou insucesso do trabalho escolar em todas as suas dimensões. Este estudo busca compreender as práticas cotidianas da escola 
recorrendo a estudos teóricos, com vistas a desvelar aquilo que estrutura e determina as relações estabelecidas entre as diretoras e os vários segmentos escolares. Para isso, valemo-nos, essencialmente, do fazer cotidiano das diretoras em seu próprio ambiente, nos conselhos de classe e em encontros de pais 
e/ou responsáveis, buscando captar a complexidade do processo de gestão escolar nas circunstâncias específicas das escolas analisadas.
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Este trabalho analisa o processo de descentralização, na modalidade de municipalização do ensino fundamental, no município de Santa Bárbara d’Oeste. O período estudado foi delimitado de 1997 a 2000, durante o qual ocorreu a implantação do ensino fundamental de 1ª a 4ª série, no citado município. Para 
esta pesquisa foi utilizada a análise bibliográfica e documental, realizada por meio de seleção e estudo da legislação, e outros documentos legais considerados como exigência para a criação de um Sistema Municipal de Ensino. No primeiro capítulo é apresentada uma retrospectiva da descentralização no 
Estado de São Paulo, e também se discute, brevemente, os conceitos de desconcentração, descentralização e centralização; as vantagens e desvantagens do processo de descentralização, mais precisamente na modalidade de municipalização. No segundo capítulo é feita uma síntese da legislação educacional 
brasileira que possibilitou a descentralização da educação, como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e a Constituição Federal. No terceiro capítulo é apresentada a caracterização do município de Santa Bárbara d’Oeste e uma análise dos documentos que tramitaram na Câmara Municipal, 
necessários à implantação do sistema próprio de ensino municipal, opção adotada pelo referido município.
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Investigar a atuação das professoras da rede pública municipal de ensino e das professoras militantes sindicais que atuam em Duque de Caxias que vêm se contrapondo à implementação da política oficial de ensino, buscando assim, compreender como essas experiências pedagógicas e sindicais têm 
contribuído para a formação de uma nova cultura política é o objetivo desta pesquisa. Isto significa analisar as propostas, alternativas e disputas políticas, na cidade, no campo educacional, no período de 1997-2002. Para tanto, lançamos mão do acervo documental produzido pela Secretaria Municipal de 
Educação, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação/Núcleo Duque de Caxias e Escola Municipal Barro Branco, além de testemunhos orais das professoras e militantes sindicais. O estudo pretende, assim, contribuir não só para ampliar o conhecimento sobre as políticas públicas implementadas na 
Baixada Fluminense como também enriquecer a discussão sobre a importância de se considerar a experiência docente na formulação de reformas educacionais que se pretendem inovadoras.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200455231004016006P5

felipe rocha 
dos santos

ana maria villela 
cavaliere

Os clubes escolares do rio de janeiro: 
alternativa de ampliação da jornada 
escolar

politicas e 
instituicoes 
educacionais

clubes escolares; jornada escolar; 
lazer; rio de janeiro

Este estudo propõe um debate em torno das políticas educacionais de ampliação da jornada escolar desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro. Procuramos analisar as experiências dos Clubes Escolares, datados da década de 1990, buscando fazer um cotejamento 
com as propostas dos CIEPs, datados da década de 1980. Na mesma medida, buscamos verificar como os Clubes Escolares se moveram diante das políticas educacionais da prefeitura do RJ, transformando a sua organização e seu funcionamento através de sua existência. Em nossas análises ficaram 
enaltecidas as principais diferenças entre essas duas experiências, com os CIEPs aumentando o tempo institucionalizado dos alunos dentro da escola e os Clubes Escolares oferecendo atividades esportivas e artísticas para a complementação do tempo escolar através da auto-organização dos alunos. Para que 
pudéssemos atingir o objetivo desse estudo realizamos uma revisão de literatura enfocando as categorias tempo e tempo escolar, utilizando as obras de Edward Thompson, Norbert Elias, Max Weber, Alfredo Veiga-Neto, Ana Maria Cavaliere, José Carlos Libâneo, Moacir Gadotti, Anísio Teixeira, Darcy 
Ribeiro, Ligia Martha Coelho e Lucia Velloso Maurício. Posteriormente realizamos a análise dos documentos referentes ao Clube Escolar, no período compreendido entre 1993 e 2007. E por fim, analisamos as entrevistas realizadas com professores e ex-professores dos Clubes Escolares ao longo do período 
de 1993 a 2007. Recolhemos uma amostra abrangente e significativa, alcançando uma população que atuou/atua em cinco Clubes Escolares- Clube Escolar Fundão, Clube Escolar Pavuna, Clube Escolar Engenho de Dentro, Clube Escolar Mangueira e Clube Escolar Thomaz Soares da Silva (Zizinho) - dentre 
os treze Clubes Escolares existentes na atualidade. Realizamos as entrevistas com oito professores desses Clubes Escolares, priorizando a entrevista com um coordenador e um professor de cada Clube Escolar visitado. Quando tal não foi possível, priorizamos a realização das entrevistas com o professor que 
ocupava o cargo de coordenador/chefia. Acreditamos que nossas reflexões sobre a organização e funcionamento do Clube Escolar através de sua existência poderão suscitar questões e reflexões sobre o aumento do tempo de escola no Rio de Janeiro e em âmbito nacional.
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Este trabalho tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), no processo de democratização da gestão da escola pública, bem como suas atuais pautas de luta, no que concerne à gestão democrática. Para tanto, 
realizamos pesquisa bibliográfica, documental e empírica, com aplicação de entrevista semiestruturada. Como nossa intenção era estudar as gestões anteriores, entrevistamos o presidente e o vice-presidente da APEOESP (São Paulo) das gestões de 2002 a 2005 e 2005 a 2008, em janeiro de 2008, pois, no 
final do primeiro semestre do mesmo ano, haveria novo processo eletivo. Em 2009, entrevistamos os diretores da subsede de Marília, além dos professores membros dos Conselhos de Escola de três Escolas Estaduais do município de Marília, que fazem parte da amostra selecionada pelo Grupo de Pesquisa 
Organizações e Democracia, para o projeto Gestão democrática nas escolas públicas de educação básica de Marília, ao qual esta pesquisa está integrada, totalizando treze entrevistas com professores. Em sua trajetória, a APEOESP encaminhou, além das lutas salariais, mobilizações de caráter educacional, 
como a relativa ao Estatuto do Magistério de 1985, que regulamentou o Conselho de Escola Deliberativo, considerado uma importante conquista na democratização da gestão da escola. A entidade, juntamente com outras organizações da sociedade civil, participou ativamente também da luta em defesa do 
ensino público e gratuito, durante a elaboração da Carta Constitucional de 1988. O Conselho Deliberativo é fruto de um amplo processo de negociação na Assembléia Legislativa, no qual os diretores fizeram pressão contrária à sua aprovação, os pais e alunos estiveram ausentes das discussões, e a garantia do 
caráter deliberativo e composição paritária entre comunidade intra e extra-escolar apenas foi possível em virtude da pressão da entidade representativa dos professores, a APEOESP, fortalecida por sua atuação em um ano (1985) em que comandou grandes manifestações de massa. Durante as entrevistas 
realizadas com os professores, foi possível verificar que o Conselho de Escola, ainda que instalado nas escolas, não funciona conforme suas atribuições legais – a principal é o poder de deliberar sobre os assuntos e es –, uma vez que as decisões são tomadas em nível de Diretoria de Ensino e repassadas para a 
escola; quando há uma decisão que pode ser tomada em nível local (escola), esta já é encaminhada pelo diretor de escola e meramente validada pelos demais membros desse órgão colegiado. Em relação à APEOESP, a maior parte dos professores relatou que, embora o sindicato esteja enfraquecido devido às 
pressões sofridas por parte do governo estadual, essa entidade ainda luta pelo direito dos professores e pelos reajustes salariais, apesar de a disputa interna entre as muitas tendências existentes no sindicato demandar grande parte das energias dos militantes, quando deveriam, na opinião dos professores, ser 
canalizada às reivindicações de interesse do magistério estadual paulista. Não obstante o grande movimento de democratização da gestão da escola, por meio do Conselho Deliberativo, atualmente, as pautas de luta da APEOESP têm sido preenchidas por questões essencialmente de caráter salarial, justificadas 
pela precarização scolar do trabalho docente.
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Este trabalho teve como objetivo principal compreender os mecanismos de quase-mercado em educação a partir da parceria entre a Secretaria Municipal da Educação de Fernão e o Colégio Oswaldo Cruz (COC), via Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino (NAME), e verificar como está se 
apropriando das proposições dessa instituição de ensino privada. Nesse sentido, a pesquisa “A Educação Municipal e a Relação Público X Privado: um estudo de caso em Fernão/SP” apresenta uma discussão sobre a lógica de quase-mercado inserida na educação brasileira, especificamente no município de 
Fernão, Estado de São Paulo, bem como questiona a interferência de organizações escolares privadas em espaços públicos. Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de análise documental, contrapondo-a a materiais divulgados pela Secretaria Municipal da Educação de Fernão e a dados obtidos por meio 
de entrevistas realizadas com funcionários da pasta educacional fernãoense. Os dados coletados durante a realização da pesquisa apontaram que a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação de Fernão e o Colégio Oswaldo Cruz (COC) aconteceu após uma conversa informal entre os prefeitos de 
Piratininga e Fernão durante uma reunião em São Paulo, demonstrando que o Poder Público preocupou-se muito mais com a sua imagem diante dos eleitores do que com a qualidade dos serviços prestados. Pensando nisso, deve-se registrar que a parceria promovida entre o Poder Público e o Poder Privado, 
sob o respaldo da excelência privada na gestão dos serviços educacionais, poderá acarretar grandes prejuízos às esferas municipais, uma vez que ficarão cada vez mais dependentes de assessorias privadas. Portanto, a parceria público e privado encaminha a gestão dos serviços sociais à privatização e, ainda, 
financia instituições privadas com o dinheiro público oriundo de impostos.
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O presente estudo insere-se na Linha de Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e tem como tema central a gestão democrática na educação e suas mudanças na cultura organizacional das escolas mineiras no contexto das políticas 
educacionais dos anos de 1990. Seu objetivo é analisar as implicações na cultura organizacional da escola, os mecanismos implementados em nome da democratização da gestão da escola pública, especialmente a eleição de diretores escolares, o colegiado escolar e o projeto político-pedagógico, no contexto 
das políticas educacionais de Minas Gerais nos anos de 1990. Pretende-se analisar ainda como esses mecanismos têm interferido na cultura organizacional da escola pública estadual, com base na percepção dos sujeitos que constroem essa escola, no cotidiano de suas práticas, relações e interações. Nesse 
sentido, buscou-se apreender os contornos que têm assumido alguns elementos da zona de invisibilidade e da zona de visibilidade da cultura organizacional da escola e a relação entre os fatores endógenos e exógenos que contribuem para a produção dessa cultura, frente aos mecanismos de democratização da 
gestão escolar destacados acima. Quanto ao aspecto metodológico, este estudo é de cunho investigativo e se insere no campo da pesquisa qualitativa, por acreditar que a condução da pesquisa nesse campo metodológico possibilita ao pesquisador construir uma visão mais global e articulada do objeto 
investigado e sua relação com os aspectos socioculturais, políticos e econômicos. A organização escolar investigada faz parte da rede pública estadual de ensino situada no município de Uberlândia-MG e atende aos níveis de ensino fundamental e médio. A escolha de tal organização levou em consideração o 
maior tempo de implementação dos mecanismos de democratização da gestão escolar. No processo de coleta de dados, o instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada. Os estudos no campo da cultura organizacional evidenciam que uma dimensão importante a ser considerada nas análises sobre a 
organização do trabalho escolar refere-se às dimensões não formais da estrutura da escola. Aquilo que a escola é, suas diretrizes, sua dinâmica de funcionamento, não está posto apenas pelas normas e regras que lhes dão sustentação, mas também pelos valores, crenças e ideologias que permeiam a atuação dos 
sujeitos que dela participam. Ficou evidenciado, também, que para uma adequada compreensão do trabalho escolar, ainda que se privilegie a análise de aspectos mais diretamente vinculados à organização escolar, é preciso ter presente que essa organização se define condicionada pelos fatores exógenos que 
permeiam a escola. Os estudos sobre a cultura organizacional da escola possibilitam apreender a identidade da escola, porém sem tomá-la de forma isolada, uma vez que aponta para a articulação entre essa identidade e os condicionantes sócio-históricos que engendram a organização escolar.
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O presente trabalho tem como objetivo estudar o Boletim Informativo CAPES na gestão de Anísio Teixeira (1951-1964) e nesse percurso captar a contribuição de Anísio para a institucionalização da pós-graduação no Brasil. O ponto de partida do estudo se pautou na importância do periódico enquanto 
instrumento que buscava intervir e influir num determinado contexto a fim de consubstanciar os posicionamentos, renovações e transformações propostas por um grupo que - no caso específico da CAPES - tinha a responsabilidade de elaborar políticas para o aperfeiçoamento dos quadros de nível superior do 
país. Tal situação assume proporções significativas no estudo de periódico visto ser o Boletim Informativo CAPES porta-voz oficial da instituição. A análise do contexto histórico dos momentos que antecederam e dos momentos que testemunharam a criação da CAPES, a sua consolidação e a compreensão da 
sua dinâmica interna possibilitaram uma acurada percepção das estratégias de irradiação, articulação e mobilização utilizadas pelo Boletim Informativo para a construção de uma rede que teve na institucionalização da pós-graduação no Brasil o seu objetivo central
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Esta tese trata de um estudo realizado em três diferentes tipos de Instituições de Ensino Superior - IES - da cidade do Rio de Janeiro, durante o período de 1997 a 2002. O objetivo principal da pesquisa constituiu-se em analisar a concepção de desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo das referidas 
universidades. A metodologia utilizada caracterizou-se essencialmente por uma abordagem qualitativa, cujas técnicas de investigação foram: a) análise dos documentos dos setores de recursos humanos; b) entrevista estruturada com os respectivos funcionários; e c) entrevista semi-estruturada com os líderes 
sindicais da categoria. Uma das principais justificativas para a realização do projeto deveu-se à baixa produção científica da área de Recursos Humanos na Educação, especialmente no que se refere às atividades técnico-administrativas das IES. Os resultados da investigação mostraram que há uma tendência de 
se entender "desenvolvimento de pessoal" apenas como sinônimo de acúmulo de capacidade técnica para o aumento da produtividade no trabalho. Nesse sentido, as universidades, por meio dos setores de RH, endossam e adotam padrões tecnicistas para sua própria dinâmica; os funcionários, por sua vez, 
traduzem suas preocupações de carreira pela busca de qualificações que atendem excessivamente às exigências impostas pelas forças do mercado. Como a crítica a essa "educação funcional" tem sido dirigida quase que exclusivamente ao ensino e à pesquisa, descuida-se do estudo da parte supostamente 
menos nobre da universidade, conhecida como "atividades-meio". Essa lacuna se evidencia como parte de uma contradição: por um lado, a crítica que a Universidade se propõe a fazer de si mesma é direcionada quase que exclusivamente para as atividades docentes, buscando aliados na tentativa de resgatar o 
espírito crítico da instituição universitária, sobretudo nas atividades de ensino e de pesquisa; por outro lado, por estar organizada bilateralmente em "atividades-fim" e "atividades-meio", a Universidade negligencia a crítica do trabalho técnico-administrativo e, dessa forma, contribui para o processo de 
alienação dos trabalhadores que desempenham tais tarefas.
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O presente trabalho visa discutir a gestão democrática da escola a partir de uma realidade específica, as escolas situadas no interior de acampamentos e assentamentos do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para tanto, são estabelecidos inicialmente alguns pressupostos fundamentais, o 
primeiro é a centralidade do trabalho em toda a extensão da obra, e, para voltar-se ao campo social no qual a pesquisa foi realizada, é necessário considerar as relações de trabalho inseridas no mundo rural. A partir daí, são delineados os fundamentos da questão específica da gestão escolar, e também são 
estipuladas categorias de análise fundamentais para a democratização do processo gestionário. São elas: a participação/cooperação, autonomia/autogestão e coletividade. Para realizar a análise da pesquisa de campo, foi necessário efetivar uma caracterização das particularidades inerentes à prática educativa no 
interior do MST. Assim, é detalhada a história do movimento, seus condicionantes sociais, suas ações educativas formais com as principais características, o que culmina na construção da educação do campo. Dadas as características principais da educação situada no interior do MST, são efetivadas análises 
dos limites e possibilidades da democratização da gestão escolar em tal realidade, ressaltando as potencialidades da ocupação da escola, da organização coletiva, comunitária, docente e discente. O objetivo foi contribuir com alguns elementos para o debate sobre a universalização da gestão democrática da 
escola
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A presente dissertação apresenta como tema/objeto de estudo a experiência desenvolvida no Município de Angra dos Reis, no período de 1989 a 2000, onde um forte movimento de democratização da gestão da cidade, culminou com a implementação de projetos político-pedagógicos, fundamentados em 
metodologias dialógicas. Nossa pesquisa representou um estudo de caso e metodologicamente a investigação se deu na forma de uma pesquisa documental, com elementos de pesquisa participante e, em relação ao desenvolvimento e organização do trabalho, primeiramente buscamos o apoio de um referencial 
teórico pautado nas perspectivas da teoria crítica e na dialética de Marx. A segunda etapa representou uma -aproximação da educação ambiental, na contemporaneidade, através de- unr diátago- & urrrcontraponto entre autores adeptos da disciplinarização e interdisciplinaridade; fechamos esta etapa buscando 
uma reflexão e identificação dos limites possibilidades das três mais significativas formas de inserção curricular da Educação ambiental na atualidade. A terceira etapa inicia um resgate do processo de implementação do Orçamento Participativo em Angra dos Reis pelo qual começamos a demonstrar as 
relações e os desdobramentos das políticas de democratização de Gestão da Cidade sobre as demais políticas públicas. Na etapa seguinte do trabalho, amparados em pesquisa documental, procuramos desvelar como o processo de Democratização da Cidade gerou a democratização do sistema municipal de 
ensino. Neste momento do trabalho, iniciamos a apresentação de uma clara vinculação entre o Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação e o Projeto de Interdisciplinaridade via metodologia dialógica. Em relação aos resultados, foi possível constatar que a materialização de ações 
de educação ambiental continuadas, críticas e transformadoras, dificilmente são levadas a fim sem a viabilização de outras políticas públicas de educação, ou seja, sem uma clara vinculação com questões da educação global.Como exemplo desta relação, pudemos identificar as ligações diretas entre a 
democratização da gestão da cidade, a democratização do sistema de ensino, a valorização dos profissionais de educação, não apenas de professores, o movimento de reorientação curricular, a democratização da gestão escolar e de fortalecimento dos conselhos de escola e a autonomia dos projetos político-
pedagógicos. Este processo que durou, aproximadamente, 12 anos, não se deu sem dificuldades. Estas se apresentam identificadas no texto, porém um olhar mais aprofundado nos mostra a viabilidade de projetos, verdadeiramente, preocupados com a qualidade da Gestão Pública e do Ensino Público.
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A partir da década de 1990, o Brasil reafirma o direito de as pessoas com deficiências terem acesso ao ensino regular, através do aceite aos princípios defendidos por legislações e declarações. Tendo por foco essas determinações legais, esta pesquisa objetiva avaliar o movimento político-pedagógico em 
relação aos processos inclusivos de quatro Escolas Municipais do Ensino Fundamental – Ciclo I da cidade de Marília (SP), nos anos de 2004, 2006 e 2008, sendo duas com matrículas de alunos com deficiências física, auditiva, visual e mental, e duas sem matrículas de alunos com deficiências, na tentativa de 
investigar como as escolas estão se organizando, no que concerne aos preceitos estabelecidos legalmente, bem como analisar se há diferenças entre as propostas dos dois grupos de escolas. A sequência deste estudo permite verificar se há um mapeamento das crianças com necessidades educacionais especiais 
e se são identificadas as suas necessidades educacionais. Os dados são obtidos por meio da análise dos Projetos Político-Pedagógicos dos anos de 2004, 2006 e 2008, das escolas em estudo, e dos documentos dos alunos com deficiências participantes da pesquisa, como: a ficha de matrícula, o histórico escolar, 
a adequação curricular e a avaliação clínica. As informações dos Projetos Político-Pedagógicos e dos dados informativos dos alunos são examinadas segundo categorias analíticas.Os resultados da pesquisa indicam que não há diferenças substanciais entre as proposições dos Projetos Político-Pedagógicos das 
escolas com e sem matrículas de alunos com deficiências nos anos de 2004, 2006 e 2008. Suas propostas permitem concluir que há uma lacuna entre o que se defende em legislações e o que é efetivamente praticado no cotidiano das escolas, conforme análise dos Projetos Político-Pedagógicos. Contudo, 
mesmo que haja muito a ser desenvolvido, as escolas em estudo indicam movimentos pontuais, uma vez que algumas das determinações estabelecidas nos preceitos legislativos são colocadas em prática apenas em alguns períodos analisados, isto ocorre com a delimitação de finalidades, objetivos, conteúdo 
curricular, estratégias metodológicas e avaliativas. As escolas em estudo não apresentam proposições que possibilitem a identificação das necessidades educacionais para a tomada de providências político-pedagógicas que possam garantir o pleno desenvolvimento desses alunos. Além disso, não contam com 
uma estrutura física que assegure o acesso a toda e qualquer pessoa aos ambientes escolares e não há também, garantias de um serviço de apoio pedagógico especializado aos professores e alunos que necessitam. No que se refere aos documentos informativos dos alunos com deficiências, os dados 
demonstram que não há diferenças substanciais entre as duas escolas com matrículas de alunos com deficiências, sem contar que suas iniciativas são tímidas e desenvolvidas apenas em alguns períodos; todavia, quando praticadas, oferecem informações complementares que podem servir de subsídios a uma 
prática pedagógica capaz de atender, de maneira efetiva, as necessidades dos alunos.
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O presente estudo buscou identificar, no cotidiano escolar, as possibilidades e os limites do trabalho do Diretor em uma escola estadual do ensino médio. Visou esclarecer os obstáculos encontrados pela Diretora de escola e as habilidades que devem ser desenvolvidas para enfrentá-los, tendo a escola a 
finalidade de desenvolver a pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho. Foi realizado um estudo de caso, em uma escola estadual do ensino médio, em uma cidade do Interior paulista. Dentre as possibilidades de trabalho do Diretor, destacaram-se a disponibilidade dos professores, por 
serem efetivos com sede na Escola, em sua maioria; o acesso e proximidade da Escola em relação à Diretoria Regional de Educação, o espaço físico da unidade escolar. Quanto aos limites, destacaram-se a falta de valorização do contexto histórico da Escola; a presença da estrutura burocrática; a relação com o 
sistema, que impõe algumas determinações, desconsiderando as especificidades; a ausência de uma proposta pedagógica e a violência. O Diretor de escola deve desenvolver habilidades de: trabalhar com a participação do grupo, delegar tarefas, ser criativo, dinâmico e capaz de buscar alternativas para a 
realidade na qual atua, refletir sobre sua ação, buscando coerência entre teoria e prática.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200455833
001014001P0

francisco 
carlos gomes

alicia maria 
catalano de 
bonamino

O perfil dos diretores da escola 
fundamental e seus estilos de gestão. 
Um estudo a partir do saeb 2001

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

ensino fundamental; diretor da 
escola; gestao da escola

A política educacional brasileira tem propiciado a descentralização da educação entre as diferentes instâncias político-administrativas do Estado, e esta descentralização está sendo concretizada por meio de reformas em nível do sistema educacional e da escola. A descentralização administrativa, pedagógica e 
financeira da educação fundamental pública e a concessão de uma maior autonomia à escola trazem a tona o papel dos diretores de escola, responsáveis diretos pela condução da gestão escolar neste novo contexto. È nesse cenário que este estudo visa contribuir para o conhecimento do perfil dos diretores da 
escola fundamental e dos estilos de gestão escolar prevalecentes no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, a partir de dados apresentados pelo Saeb 2001. Para tanto, a pesquisa levou em conta as principais contribuições da literatura nacional e internacional atual sobre o tema, à luz das quais procurou 
compreender como os questionários do diretor e do professor do Saeb 2001 consideram esta literatura para captar as características dos diretores da escola fundamental. O caracterização dos estilos de gestão e do perfil dos diretores dos alunos matriculados na 4a série do Ensino Fundamental foi traçado com 
base nas informações coletadas por estes questionários, utilizando-se parcela da literatura educacional para abordar questões que se revelaram relevantes.
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O estudo tem como objetivo identificar os motivos / fatores que concorrem para a evasão escolar de jovens do Ensino Médio em uma escola pública localizada em Itaituba, Pará, interior da Amazônia. A evasão escolar refere-se a saída do aluno da unidade escolar durante o percurso de um ano letivo. O foco 
desta problemática objetiva discutir a situação da evasão escolar de jovens que ingressam na escola para cursar o Ensino Médio, a partir das questões apontadas pela direção, coordenação pedagógica e alunos da unidade escolar. O referencial teórico sustenta-se nas políticas educacionais, no que se refere ao 
ensino médio e as ciências no atendimento do alunado que a ele se destina
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Trata-se de pesquisa teórica, de natureza histórica e conceitual, que analisa a configuração das instituições políticas municipais e federativas, a forma de assimilação dessas instituições políticas no Brasil e como se articularam à organização da educação nacional. Busca-se analisar como as idéias de município 
e de federação e a organização da educação foram se configurando no cenário político e institucional brasileiro e como ganharam materialidade a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que representou o ponto de convergência entre essas instituições políticas e a organização do ensino 
brasileiro. Com base no aporte teórico da Ciência Política, o trabalho discute os fundamentos conceituais e históricos da relação entre federalismo, poder local e educação, a partir da idéia original de federação concebida pelos fundadores do federalismo norte-americano  James Madison, Alexander Hamilton �
e John Jay -, dos conceitos de democracia de Alexis de Tocqueville e da idéia de federação total de Pierre- Joseph Proudhom, indicando a inadequação da associação direta que geralmente é feita entre regime federativo, descentralização e democratização. Partindo dessa constatação, o trabalho analisa a 
instituição municipal desde as suas origens em Roma -passando por seu funcionamento em Portugal- até a sua implantação em terras brasileiras, para comprovar que as instituições políticas municipais, transplantadas para o Brasil, não tinham o princípio basilar da autonomia local presente nas comunas 
européias, como no caso do self-governement anglosaxônico. Com essas evidências históricas, discutimos a organização do ensino, no que se refere à oferta de instrução elementar, em sua relação com as instituições políticas municipais e federativas, indicando a construção puramente ideológica  e também �
idealista  do discurso municipalista brasileiro desde a década de 1940, que foi retomado com vigor por ocasião do debate constituinte da década de 1980. Nesse debate, foi completamente desconsiderada toda uma tradição de pensamento político sobre a organização do Estado brasileiro que remonta à �
tradição liberal e descentralizadora de Tavares Bastos e Rui Barbosa, ao separatismo como solução dos conflitos entre centralização e descentralização política e à tradição autoritária e nacionalista do pensamento de Alberto Torres e de Oliveira Vianna, analisadas nesse trabalho para mostrar que o debate 
considerado pioneiro sobre a municipalização do ensino, entre Anísio Teixeira e Carlos Correa Mascaro, omitia essas tradições como se a organização do ensino em bases municipais estivesse descolada do debate sobre a organização do Estado brasileiro, omissão esta que marcará também o debate sobre a 
temática da década de 1980 até os nossos dias. As conclusões apontam para a necessidade de situar a descentralização municipalista atual no quadro mais amplo das contradições e complexidade do federalismo brasileiro.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005113533002010001P6

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20014731005012001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200339733007012001P8
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411231005012001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005113533002010001P6


1 ufpr 1 2009

1 unesp-mar ni 1 2004

1 feusp anisio teixeira 2 2000

1 sonia giubilei unicamp 2 2003

1 puc rj 1 2007

1 uerj escola publica; educacao 1 2001

1 uerj 1 2007

1 ufscar 1 2005

1 ufg 1 2008

1 ufrj 1 2009

1 ufrgs 1 2003

giselle 
christina 
correa

rose meri trojan; 
tais moura 
tavares

A democracia nas escolas públicas 
estaduais do paraná: gestão 
democrática ou democratização da 
escola?

politicas e gestao da 
educacao

gestao democratica; democratizacao 
da escola; politica educacional; gestao 
escolar

A presente pesquisa discutiu a concepção de gestão democrática defendida pelo governo estadual do Paraná, à luz da legislação educacional federal referenciada na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. O princípio da gestão democrática, que nos 
movimentos sociais da década de 1980 tem um sentido de transformação da sociedade e de contestação da ordem excludente e elitista presente na educação brasileira, parece se converter num conjunto de procedimentos adotáveis, inclusive, em discursos conservadores. Em 2003, assumiram no plano federal e 
estadual do Paraná, governos que se auto-proclamaram democráticos e contrários ao ideário neoliberal presente na formulação de políticas da década de 1990. Com isso, no plano da política educacional, adquiriu maior importância o princípio da gestão democrática. Neste contexto, este trabalho indaga: Qual é 
a amplitude da categoria democracia presente em documentos da educação pública paranaense? De que forma se apresentam os mecanismos de gestão democrática nestes documentos? O tema da democratização da escola limitou-se ao tema da gestão democrática? Em que consiste a atual proposta de gestão 
democrática? Nessa direção, analisou-se a tradução dessas exigências legais em documentos da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) e da APP-Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná: o Caderno de Apoio para elaboração do Regimento Escolar (2007) e as Edições Pedagógicas da 
APP-Sindicato, além do questionário do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003 aplicado aos diretores de escola da rede estadual de ensino do Paraná. Os resultados foram analisados à luz das categorias de democratização da década de 1980, quais sejam: democratização da oferta, dos 
aspectos administrativos e dos aspectos pedagógicos. Conclui-se que a política neoliberal se apropriou daqueles temas que eram da esquerda da década de oitenta, atribuindo um novo significado à democratização da escola, que passa a ser vista como o compartilhamento da manutenção da escola com os pais, 
a responsabilização da gestão sobre o diretor, e a gestão democrática reduzida aos mecanismos de participação.
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O objetivo deste estudo é a análise pormenorizada do livro Introdução à Administração Escolar, de Antonio de Arruda Carneiro Leão, considerado um dos pioneiros da Administração da Educação no Brasil, e a caracterização do pensamento do autor. O trabalho é parte de uma pesquisa integrada que tem por 
objetivo aprofundar o estudo das raízes e processo de constituição da área de Administração da Educação, com ênfase nas contribuições teóricas de autores previamente selecionados. Para melhor caracterização do pensamento de Carneiro Leão, foi realizada também a análise de outros seis livros do 
autor.Introdução à Administração Escolar, por ocasião de sua publicação, foi considerado um compêndio necessário à formação de novos administradores da educação no país, com três edições (1939, 1945, 1953). O livro aborda temas interessantes para os pesquisadores da área, como: a organização e 
administração escolar; a função da escola; a função do diretor de escola; conceito de método; educação rural; inspeção escolar; educação secundária; formação de professores; flexibilidade e articulação de cursos; habilidades e competências, dentre outros. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cujo 
método adotado foi a análise de conteúdo, que permite uma categorização por afinidades temáticas dos documentos selecionados, possibilitando ao pesquisador inferir, extraindo conclusões. O livro apresenta um estudo comparado da organização e da administração da educação do Brasil com outros países, de 
grande relevância histórica para a área, mas expõe um estudo mais prático e comparativo da organização e da administração escolar do que teórico. Observou-se relevante atualidade no pensamento de Carneiro Leão, um campo fértil para mais investigações. Palavras-Chaves: Carneiro Leão; Administração 
Escolar; Administração da Educação; Administração de sistemas educativos e unidades escolares.
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Em sintonia com os princípios democráticos inspirados pela filosofia educacional de John Dewey, Anísio Teixeira foi construindo ao longo das sues atividades na vida pública, o que se chamou no primeiro capítulo deste trabalho de ideário pedagógico municipalista. Tomando esse ideário como a bandeira 
municipalizante de Anísio Teixeira, salientou-se no segundo capítulo três ações que marcaram o processo de democratização das oportunidades educacionais no estado de São Paulo: uma delas em 1893, quando foram criados os Grupos Escolares, e duas outras no século XX, quando se implantaram as 
Delegacias de Ensino em 1920 e as Divisões Regionais do Ensino em 1969. No terceiro capítulo descreve-se: a primeira medida tomada pare o processo de municipalização pelo Governo Estadual, os Convênios Escolares em 1943, e as medidas de municipalização desenvolvidas pelos governos Montoro, 
Ouércia, Fleury e Covas, nas décadas de 80 e 90, teem como o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). O quarto capítulo mostra uma avaliação qualitative da política de municipalização em desenvolvimento na administração Covas, favorecida pelo FUNDEF.
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Este trabalho defende-se a tese que a municipalização do ensino, implantada no Brasil por força da Emenda Constitucional n° 14/96, da Lei Federal n° 9394/96 e disciplinada pela Lei Federal n° 9424/96, não se constitui numa inovação na política educacional brasileira. Mais do que um processo 
descentralizativo de devolução social, ela se apresenta como uma retomada da tradição de responsabilizar a administração local pelo ensino das primeiras letras. Cotejam-se os dispositivos da Constituição/88 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto à questão do direito à educação, assim 
como os modelos de Estado de Bem Estar e Neo-liberal, que lhes serviram de inspiração política. Uma pesquisa de campo, realizada em quatro municípios da Região Metropolitana de Campinas, sugere qual seja a representação social da municipalização do ensino dos responsáveis pela gestão do ensino 
fundamental público no município.
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Esta dissertação analisa a experiência da gestão educacional em Tocantins, no período de 2000 a 2005, com o objetivo de identificar suas principais características e verificar possíveis impactos nos indicadores educacionais do estado. Ao longo do período analisado, a Secretaria de Educação e Cultura de 
Tocantins teve seu trabalho orientado por um processo de planejamento estratégico e esteve comprometida com a qualificação profissional e com a melhoria dos seus indicadores educacionais. Entre os programas e ações implantados, destacam-se: o Planejamento Estratégico da Secretaria (PES), o programa 
Escola Compartilhada de Gestão Comunitária, a Formação Continuada de Gestores Escolares (Progestão), a Formação Continuada de Professores, o programa Evasão Escolar Nota Zero e o processo de seleção de diretores de unidade escolar. A gestão educacional de Tocantins é analisada a partir da revisão 
da literatura sobre o tema, do estudo de documentos oficiais, de entrevistas com membros da equipe gestora da secretaria e da análise da evolução dos principais indicadores educacionais do estado, a saber: acesso, fluxo (aprovação, reprovação e abandono) e desempenho dos alunos do ensino fundamental e 
médio. A análise dos dados mostra que houve uma melhora do acesso, com um aumento da porcentagem de alunos de 07 a 14 freqüentando a escola, e uma melhora do fluxo escolar, com aumento da aprovação e queda nos índices de abandono, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Por fim, 
houve também uma melhora significativa no desempenho dos alunos tocantinenses avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) na 4ª série do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, tanto em língua portuguesa quanto em matemática.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073531005012001P0

ines soares 
nunes poggio  

lilian de aragao 
bastos do valle

Escola pública: a liberdade da escola, a 
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No primeiro capítulo, faremos uma breve retrospectiva histórica desde a instituição da Escola pública brasileira até o período denominado de ascensão da nova direita no Brasil, através da análise de documentos e da produção bibliográfica referente à educação e à questão da liberdade. No segundo capítulo, 
consideramos fundamental o resgate ao pensamento e a ação de Anísio Teixeira, no seu entendimento acerca das relações entre a forma democrática de vida e a educação, na reconstrução contemporânea da sociedade. Reconstrução esta, que se daria através de integração social dos seus povos, através da 
oportunidade para todos de acesso aos meios de vida, do mundo e a todos os direitos consagrados pela atualidade. No terceiro capítulo, referenciado no panorama educacional oferecido pela história, pretendemos analisar o discurso oficial da Escola pública, objetivando observar de que forma, e em que 
medida, a formação do homem para o exercício da cidadania se faz presente. No quarto e último capítulo discutiremos o aparecimento do conceito de liberdade e a sua relação com a política e das questões humamanas no âmbito interno das vontades. Destacaremos, ainda a íntima ligação da liberdade com a 
democracia, sobretudo na ordem política onde se articulam as vontades individuais e a vontade geral.
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Essa pesquisa descreve e analisa as práticas discursivas de profissionais de um Colégio de Aplicação no Rio de Janeiro em torno de dinâmicas de inclusão na instituição. Trata-se de uma escola pública reconhecida por seu ensino de alta qualidade, existe desde os anos oitenta uma discussão em relação à 
‘democratização’, a qual resultou no final dos anos noventa na abertura de sorteio público para ingresso. Como dinâmicas de inclusão entendemos todas as dinâmicas, sejam políticas, práticas ou discursivas, em relação à inclusão. Optamos por enfocar especificamente as práticas discursivas dos profissionais 
da instituição, as entendendo como: as diferentes maneiras em que as pessoas, através de discursos, ativamente produzem realidades psicológicas e sociais. Com inspiração pela abordagem etnográfica para coletar dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, conversas informais e observações na sala 
de aula. A análise de dados foi efetuada através de análise de conteúdo. As principais categorias encontradas nos dados foram poder e o outro. Poder é entendido como a força exercida e distribuída em relação à participação na instituição em discursos, políticas e práticas. O outro entendido como categoria 
social, socialmente construída com base em informações concretas ou suposições em relação à origem de um indivíduo. Como subcategorias relacionadas à categoria o outro foram identificadas: lugar de moradia, cultura, classe social/ situação financeira, contexto familiar (nível educacional e profissão de 
pais; incentivo dos mesmos para estudar) e cor da pele. Foi observada que existe na instituição a discussão em torno das políticas de democratização de acesso, que ocasionou uma discussão sobre o perfil da instituição e seu público. Concluímos que existem resistências em relação às mudanças que são 
refletidas na existência das tensões. A maior tensão foi identificada na dinâmica que existe entre o processo de democratização de um lado e o perfil de excelência de um outro lado; uma dinâmica que parece resultar na manutenção de práticas de seleção com o jubilamento. Apesar da existência de críticas dos 
profissionais em relação às políticas e práticas em torno da inclusão na instituição, os discursos, práticas e políticas dominantes não são discutidas em si. Em vez disso, a política de sorteio e a origem de certos alunos é problematizada.
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A gestão escolar é um tema de grande interesse, não só para diretores(as), mas para educadores em geral, principalmente se compreendermos o papel do educador de uma forma mais ampliada, não restrita apenas às dimensões limitadas da sala de aula. Mesmo sabendo que a escola é profundamente afetada 
pelas políticas educacionais, sociais e econômicas do país e que estas, por sua vez, também interferem no fazer do professor dentro de sala de aula, não se pode desconsiderar que são os sujeitos no interior de uma escola que fazem dela aquilo que ela é. Nesse sentido, é fundamental que se discuta a identidade 
do Projeto Político-Pedagógico da escola pois, ao discuti-la, está se discutindo a identidade da escola e dos sujeitos que a compõem. Uma vez que pretendia conhecer o fenômeno em sua essência, optei por realizar um estudo de caso analisando-o em uma perspectiva fenomenológica com base no pensamento 
complexo, dialogando com a incerteza e com a contradição. Para tal, escolhi alguns autores a fim de construir um referencial teórico que pudesse dar sustentação às minhas observações e análises. Esses autores são: Sanders, Magda Soares, Edgar Morin e Adelino Costa. Analisar a gestão da escola na busca de 
compreender como os sujeitos exercem a autonomia na elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico, até que ponto os sujeitos da escola têm consciência desse documento, em que medida ele é fator preponderante na qualidade da escola e o papel dos gestores nesse processo, levando em 
consideração, nessa análise, a multidimensionalidade dos fenômenos, que produz sujeitos autônomos, porém dependentes, é a questão-chave deste trabalho.
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formacao e 
profissionalizacao 
docente

Universidade Federal de Goiás, constitui-se em um estudo de caso da educação municipal em Mineiros. Os objetivos desta pesquisa são: a) compreender a organização e expansão da educação no município de Mineiros desde os seus primórdios até os dias atuais, primeira década do século XXI; b) 
compreender como o Município estruturou e organizou a educação municipal no que se refere à expansão da oferta e aos desafios da municipalização e gestão democrática a partir da promulgação da CF de 1988, passando pela aprovação da Lei 9394/96 (LDB); c) investigar a criação, regulamentação e 
institucionalização do sistema municipal de ensino, algo que o município ainda não conseguiu viabilizar. Discute-se, considerando-se os pressupostos de uma gestão democrática da educação, conforme Cury (2001), Garcia (2001), Bordignon e Gracindo (2001), Paro (2001), Luck (2006), o processo de 
descentralização e municipalização do ensino no Brasil, a partir da aprovação da LDB, considerando-se que ambos os processos devem ser tomados criticamente, pois tanto podem implicar autonomia para o município como desobrigação da União e do estado com a educação básica. A pesquisa constatou que 
o município de Mineiros, no período estudado, investiu em educação Municipal percentual superior a 25%, municipalizou a educação infantil e oferece a primeira fase do ensino fundamental, em regime de colaboração com o Estado conseguiu ampliar a oferta de vagas nesses dois níveis de ensino. Implantou 
gestão “democratica” em alguns aspectos do sistema educacional, como a escolha de diretores das escolas, criação do Conselho Municipal de Educação, elaboração participativa do Plano Municipal de Educação. No entanto, não instituiu um Sistema Municipal de Educação próprio, e apresenta, ainda, 
deficiências no atendimento à demanda por Educação Infantil, e ensino fundamental.
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O estudo relata um caso de persistência da cultura política conservadora, a despeito de mudanças partidárias e legais. O foco é o município de Mesquita, no Rio de Janeiro, criado no ano de 1999, desmembrado de Nova Iguaçu. Por localizar-se em uma região marcada pelo histórico político de fisiologismo e 
escassez de serviços públicos, o interesse em focalizar o município é captar as possibilidades efetivas de mudanças a partir do rompimento com a política partidária localmente predominante. Em 2004, o Partido dos trabalhadores ganhou a eleição para prefeito com uma plataforma de mudanças na 
administração municipal, prometendo uma gestão mais democrática da máquina pública como um todo, e nas escolas em particular. O estudo descreveu e analisou a construção dos trâmites dessa gestão escolar - que se autodenomina democrática - no cotidiano da rede municipal de Mesquita, no período de 
2005 a 2008, a fim de perceber se as características básicas de um processo de gestão democrática foram fortalecidas. Observou-se alguns avanços, como a realização do primeiro concurso público para provimento de profissionais de educação e o crescimento relevante da abrangência da rede no município. 
Em contrapartida, percebeu-se que muitos traços da cultura política anterior ainda se mantêm e que há pouca participação dos segmentos escolares na gestão das unidades. É quase inexistente o processo eletivo para diretores e predomina a pouca importância conferida aos espaços de participação como os 
grêmios, conselhos escolares e reuniões com responsáveis e professores.
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Esta dissertação de mestrado tem como objetivo a análise da gestão democrática da educação na rede municipal de Porto Alegre, no período de 1989 a 2000, enfocando nesse movimento os aspectos de reforma - introdução de inovações que garantem a continuidade de determinadas práticas sociais - e 
mudança - estabelecimento de rupturas geradoras de práticas sociais inéditas, considerando os diferentes agentes sociais envolvidos, dentre eles o Estado e suas políticas públicas. Trata-se de uma investigação qualitativa, a partir da análise de material escrito (legislação instituinte dos instrumentos de gestão 
democrática, textos de enunciado político produzidos pela Secretaria Municipal de Educação e outros agente sociais e documentos das escolas) e oral (depoimentos de atores envolvidos no processo: assessores da Secretaria Municipal de Educação; membros de Conselhos Escolares das escolas municipais, 
representantes dos segmentos pais, alunos, professores e funcionários; presidente do Conselho Municipal de Educação; diretor de escola; dirigente da Associação de Trabalhadores em Educação). A pesquisa focalizou questões sobre as práticas e as relações (regulatórias e emancipatórias) dos diferentes 
agentes sociais presentes nesse cenário, incluindo, para além dos movimentos sociais, o Estado como um importante e singular promotor nesse processo; sobre os discursos produzidos por estes diferentes agentes nos distintos tempos e espaços; e sobre a constituição de projetos e instrumentos de gestão 
democrática e os efeitos de sentido produzidos a partir deles em nível local (escola). A construção das referências teóricas para a análise foi realizada através da revisão bibliográfica sobre como figuraram historicamente os elementos constitutivos da gestão democrática (democratização do acesso, da 
permanência na escola e do saber; e democratização da gestão) no contexto da educação, no bojo do debate mais amplo da questão democrática na sociedade; e da trama dos conceitos: reforma, mudança, democracia, gestão, gestão democrática, participação, poder e Estado, a partir de Popkewitz e outros 
autores, bem como inspirada na análise do discurso proposta por Pêcheux. O conceito de gestão democrática proposto nesta dissertação está associado ao estabelecimento de mecanismos institucionais e à organização de ações que desencadeiem processos de participação social: na formulação de políticas 
educacionais; na determinação de objetivos e fins da educação; no planejamento; nas tomadas de decisão; na definição sobre alocação de recursos e necessidades de investimento; na execução de deliberações; nos momentos de avaliação. Este conceito se opõe às proposições ligadas a concepções empresariais 
em educação, cuja finalidade é a obtenção de mais resultados com um mínimo de investimentos, interpelando os agentes sociais à mera execução de planejamentos centralizados e captação de recursos, bem como aquelas que concebem a educação como um campo científico especializado e neutro, que deve 
ser dirigido por especialistas e agentes do Estado, no qual a participação da população deve ser restrita ao planejamento e execução de tarefas de apoio ao processo pedagógico. À primeira concepção está ligado o conceito de mudança e à segunda o conceito de reforma.A gestão democrática deve ser produtora 
de uma nova qualidade social na educação, que atenda às aspirações dos agentes envolvidos e contribua no desenvolvimento da sociedade mais ampla, no sentido de estabelecer relações mais justas e igualitárias. Os mecanismos de gestão democrática necessitam, portanto, garantir a plena participação dos 
sujeitos envolvidos em nível de deliberação dos planos de gestão educacional, bem como na escolha dos seus dirigentes e representantes, além do acompanhamento, execução e avaliação de planejamentos e ações. A eleição direta para diretores, a presença de conselhos escolares como órgão máximo no nível 
da escola, compostos por representantes de todos os segmentos escolares (pais, professores, alunos e funcionários) articulados com suas bases, a descentralização de recursos financeiros, garantindo condições de funcionamento às escolas, são instrumentos apontados como os mais indicados na democratização 
da gestão, dentre os construídos na experiência educacional brasileira. Juntamente com estes mecanismos, práticas dialógicas e participativas no cotidiano do espaço escolar, desde os espaços micro (salas de aula) ao espaço mais amplo, são constituintes da gestão democrática. Na experiência analisada, qual 
seja, a experiência de gestão democrática na rede municipal de educação de Porto Alegre de 1989 a 2000, foi possível observar: a instituição dos instrumentos de gestão democrática descritos anteriormente (eleição direta de diretor, conselhos escolares e descentralização de recursos); a ação propositiva de 
diferentes agentes sociais - trabalhadores em educação, vereadores, militantes políticos, estudantes, lideranças comunitárias, pais de alunos - na constituição e consolidação destes instrumentos; a elaboração de projetos pelo Estado, visando produzir a democratização da gestão no espaço escolar e na elaboração 
de diretrizes educacionais em nível de rede escolar, bem como a utilização de mecanismos regulatórios a fim de manter a direção deste processo; a diversidade de experiências e temporalidades a partir do encontro entre a política pública global e os processos singulares em cada escola. Dentre as 
singularidades do processo analisado, destaca-se: a confluência de diferentes forças na constituição da gestão democrática (a atuação da Associação dos Trabalhadores em Educação, de vereadores da Câmara Municipal, dos movimentos sociais, das escolas e do próprio Estado); a presença do Partido dos 
Trabalhadores em todos estes espaços, através de seus militantes, buscando legitimar as propostas de gestão democrática produzidas no pensamento pedagógico progressista, inseridas no projeto global de democratização do Estado no âmbito da administração municipal; a força da tradição, movimentada por 
professores que atuam para manter sua posição de domínio na gestão escolar, e pela incorporação dos mecanismos de democracia representativa em detrimento da democracia participativa; o dilema do Estado, que embora proponha a gestão democrática como política pública, muitas vezes aciona seu poder 
regulador para efetivar suas propostas de reorganização curricular; a diversidade de cenários entre as escolas, com a produção de singularidades locais inseridas nessa experiência de rede municipal. O contexto facilitador da cidade, ensejado por quatro administrações consecutivas do Partido dos 
Trabalhadores, em conjunção com o movimento dos diferentes agentes sociais, está produzindo movimentos significativos de mudança, construindo em nível local uma transformação no significado do conceito de democracia, tornando-a, em nível de gestão educacional, mais democrática e participativa.
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Trata-se de pesquisa teórica, documental e de campo, de cunho sociológico, discutindo que sistemas de ensino são focos de propostas de reformulação, nas quais as funções administrativas, as gestões do sistema de ensino e das unidades escolares são enfatizadas. São empreendidas reformas educacionais que 
visam alterar substancialmente o papel do Estado e da sociedade civil na implementação da política educacional. Acentua-se a tendência histórica de adoção das teorias de administração de empresas para a gestão do sistema público de ensino, que engendra mecanismos de privatização. Objetivou-se, com isso, 
analisar as práticas de gestão escolar presentes em duas escolas públicas de Londrina-PR, tentando perceber seu comprometimento com uma determinada concepção de gestão e evidenciar as formas e graus de absorção da política educacional do governo estadual de Jaime Lerner (1995-2002) no interior das 
escolas. Além disso, com base em estudos de Fátima F. Rosar, Vitor H. Paro, Maria Vitória Benevides, Carlos Nelson Coutinho, entre outros, procurou-se desvelar as formas de adesão e/ou resistência à proposta de gestão compartilhada implementada no governo em questão, e, nas demonstrações de 
resistência a esse governo -enquadrado nos moldes neoliberais-, os possíveis embriões necessários ao processo de democratização do ensino. Para tanto, houve uma pesquisa bibliográfica, análise de alguns documentos do estado do PR e pesquisa de campo. Considerou-se a complexidade e contraditoriedade 
inerentes a prática de gestão escolar, possibilitando práticas de tanto de fetiche quanto de resistência em ambas escolas. Estudar o modelo de gestão implementado nesses oito anos de reformas no estado do Paraná permitiu desmistificar a gestão compartilhada, indicando sua essência antidemocrática, 
arquitetada sob uma capa de modernização e transformação, fetichizando a dimensão da gestão, como se ela fosse o elixir para todos os problemas da escola, favorecendo, assim, a continuidade da hegemonia neoliberal.
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Neste trabalho, apresentamos uma análise da reforma da gestão escolar implementada na década de 1990, enquanto uma componente da reforma da educação básica e da Reforma do Estado brasileiro, articulada à ideologia da pós-modernidade, expressão do padrão atual de acumulação do capital, que 
engendra dentre outros mecanismos, o neoliberalismo e a globalização. O estudo está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, a preocupação é compreender a articulação entre as transformações do capitalismo e o novo padrão de Estado, que repercutem na organização de outras instâncias sociais. 
É por essa razão que abordamos o taylorismo-fordismo, lógica de gestão/controle do trabalho presente no padrão de Estado de Bem-Estar Social, e em seguida alguns dos pressupostos políticos e econômicos que se expressaram na década de 90 do século XX, através do neoliberalismo. No segundo capítulo 
discutimos a ideologia da pós-modernidade como um conjunto de princípios teórico-metodológicos de caráter ideológico, dentre os quais temos o neoliberalismo e a globalização; examinando a sua origem e os pressupostos que desembocaram na propagação da necessidade de uma nova racionalidade, ou de 
um novo controle do trabalho, que seriam implementados via a acumulação flexível; discutimos, em linhas gerais, a categoria racionalidade e tratamos da articulação entre a nova racionalidade, pós-moderna, e a reforma do Estado e da educação básica. No terceiro capítulo, discutimos a reforma da gestão 
escolar, implementada para a materialização da reforma da educação básica e, portanto, do Estado brasileiro. Analisamos a partir de documentos e de autores que consideramos centrais no trato da questão, a eficiência mercadológica exigida e a nova racionalidade proposta para os sistemas educacionais e 
unidades escolares, e que deveriam ser implementadas através dos mecanismos de descentralização, autonomia e avaliação de resultados, sustentados em pressupostos políticos e ideológicos da reforma pretendida. Nas considerações finais, nossa preocupação é explicitar o suposto de que uma nova 
racionalidade para a reforma do Estado e da gestão escolar, através das orientações teórico-metodológicas da pós-modernidade, e portanto, do ideário neoliberal, não tem outro objetivo senão a consecução dos fins da racionalidade capitalista moderna, para a qual a educação, ao lado de outras práticas sociais, 
tem, do ponto de vista ideológico, função primordial no controle social
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Este trabalho visa a desvelar, dentro dos diferentes níveis de ensino das unidades escolares localizadas em áreas de transição na região de Campinas (SP), o modo como os aspectos que integram os domínios socioeconômicos poderão beneficiar a formulação e a execução de políticas públicas para uma gestão 
educacional integrada em região metropolitana. A produção e a sistematização do conhecimento de áreas de transição são relevantes para a definição e implementação de políticas educacionais, com significativa importância social, ao serem adotadas por instituições e/ou organizações responsáveis por sua 
execução. Este estudo permitiu constatar que a consideração exclusiva dos aspectos socioeconômicos dos meios urbanos e rurais é insuficiente para caracterizar as experiências sociais, culturais e econômicas dos alunos de unidades escolares em áreas de transição, na medida em que elementos de periferia ou 
mesmo de conurbação são relevantes no caso. A fim de investigar os problemas levantados por este trabalho e responder a eles, bem como aos objetivos nele propostos, torna-se necessário o auxílio de outra ciência para a explicação de fatos que informarão a problemática própria de uma área geográfica. O 
enfoque será posto num trabalho contextualizado com base em determinado referencial teórico, consubstanciado na bibliografia fundamental mediante abordagens descritivo-analíticas do objeto investigado. Assim, disponibilizam-se às políticas públicas da região fundamentos de novos elementos para a 
elaboração de uma gestão integrada com a finalidade de atender às premências educacionais
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O objetivo principal deste trabalho é analisar o processo de elaboração e do conteúdo dos documentos que viabilizaram a municipalização do ensino na cidade de Saltinho/SP., que são os seguintes: Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, leis municipais que institucionalizaram o Conselho 
Municipal de Educação, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e o Plano Municipal de Educação. Embora vários estudos relacionados com o processo de municipalização indiquem que 
ele poderia ser considerado como uma democratização da gestão de sistemas de ensino, pode-se levantar a hipótese de que isso não ocorre necessariamente. Assim, o processo de elaboração e o conteúdo desses documentos tornaram-se o objeto central deste trabalho de pesquisa, tendo como propósito 
principal verificar realmente se constitui em instrumentos de democratização da gestão do sistema municipal de ensino, principalmente no que diz respeito à participação dos professores da rede municipal de ensino. Esta pesquisa pode ser considerada relevante, porque o município de Saltinho participou do 
processo de municipalização do ensino no ano de 1997; quando outras 308 cidades do Estado de São Paulo, também o fizeram. Trata-se portanto de um ano muito especial para a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que despendeu muitos esforços no sentido de que a municipalização do 
ensino atingisse o maior número possível de cidades. Outra contribuição esperada relaciona-se ao fato de Saltinho ser um município de pequeno porte populacional, com 5.775 habitantes, estando entre os 45,42% do municípios do Estado de São Paulo que possuem menos de 10.000 habitantes, os quais foram 
aqueles que as administrações municipais mais aderiram ao processo de municipalização do ensino no referido ano de 1997, e também sobre esta questão não estão disponíveis muitos estudos. Pelo fato do processo de municipalização do ensino ser recente no Estado de São Paulo, espero, dentro de seus 
limites que este trabalho, venha servir para futuras pesquisas educacionais.
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Este trabalho analisa o processo de municipalização do Ensino Fundamental em Itapetinga-BA, no período de 1997 a 2004. Buscou-se compreender este processo como uma estratégia de descentralização presente no Estado da Bahia e que fez parte de uma política delineada pelo Programa de Reforma do 
Aparelho do Estado nas políticas para a educação nos anos noventa. Esta pesquisa buscou a partir dos antecedentes históricos e da concepção posta nos documentos oficiais, entender a discussão sobre as políticas públicas educacionais, visto que o caráter da descentralização/municipalização implementada no 
Brasil no período (1990) levou à transferência de responsabilidades aos estados e municípios, destacadamente com a Emenda Constitucional 14, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e a lei 9.424/96, que instituiu o FUNDEF, alterando as relações federativas, redistribuindo atribuições e 
recursos entre os entes federados. Na análise dos dados observou-se a articulação entre Estado e o Município na gestão da educação, presente no processo de municipalização e as suas implicações institucionais nas unidades escolares municipalizadas. A partir das orientações da Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura do Estado da Bahia, constatamos a materialização das principais mudanças ocorridas na organização do ensino a partir do processo de municipalização. Após as análises, verificamos que, apesar de alguns avanços descentralizadores enquanto caminhos que assegure poderes e recursos aos 
órgãos mais próximo da população, em especial aos municípios, ainda pudemos observar a existência de aspectos centralizadores na política e administração municipal.
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O presente trabalho busca investigar a administração escolar no Departamento de Educação do Rio Grande de Norte, no período de 1924 a 1928, na perspectiva da modernização conservadora na sua administração, posta em prática por Nestor dos Santos Lima. Aborda as tendências administrativas de Nestor 
dos Santos Lima e sequencia essas variáveis de forma que se possa correlacionar e acompanhar o desenvolvimento de diversos aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, de modo a mostrar como influenciaram e até mesmo determinaram os rumos da educação, não apenas do Estado do RN, mas em 
todo o país. Para esta finalidade, procedeu-se à recapitulação da história de vida, experiências de trabalho e relatórios de viagens deste importante personagem, contemplando concepções administrativas, com o objetivo de identificar a dministração escolar, implantada por ele na década de 1920, como aquelas 
que receberam influência de personalidades marcantes que integraram o contexto social e histórico da época, reconstituindo os caminhos trilhados pela educação. Constatou-se, nas ações desenvolvidas por Nestor Lima sobre a administração das escolas públicas, a sua forma de gestão, sendo possível perceber 
como ocorreu o processo de modernização da educação do Rio Grande do Norte e como este Estado acompanhou as rápidas modificações, enfrentadas pelo Brasil, durante esse período. Demonstram-se aspectos referentes à concepção modernizadora de Nestor Lima no Departamento de Educação, aos Atos 
Administrativos da Direção Geral, aos Registros Internos dos Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e ao recém-criado Conselho de Educação, ressaltando o Regimento Interno deste Conselho, como também o Regulamento Geral do Departamento de Educação. Este trabalho destaca 
também a proposta administrativa de Nestor Lima, enquanto modelo educacional de um sistema operativo da organização, da formação e do ensino, o qual se faz presente no espaço da produção do discurso, através da instância prática, característica do próprio registro, estabelecido nos níveis do 
desenvolvimento da política educacional e da implementação do ensino em todo estado
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O presente trabalho constitui um estudo sobre os Conselhos de Escola na Rede Municipal de Vitória-ES, uma pesquisa que se insere no campo do cotidiano escolar, tendo como foco a experiência do Conselho de Escola, compreendendo-o como uma instância onde pais, trabalhadores em educação, alunos e 
comunidade decidem e administram coletivamente. A pesquisa evidenciou as possibilidades e os limites do Conselho de Escola por meio do resgate da história e análise de práticas cotidianas desses órgãos colegiados, o que permitiu uma reflexão acerca do democrático no cotidiano escolar e as relações de 
poder que se manifestam nesses espaços/tempo. É uma análise que foi subsidiada por livros de atas, documentos avulsos – legislações, correspondências oficiais -, além da história oral de depoimentos de diversos sujeitos envolvidos em Conselhos de Escola, constituindo assim os recursos metodológicos. Os 
resultados revelaram alguns nuances da democracia no cotidiano escolar e indicaram ainda que o Conselho de Escola se constitui como um instrumento valioso na construção da gestão democrática da escola pública.
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A presente pesquisa buscou investigar a diferença entre o processo de ensino e de aprendizagem das crianças de seis anos inseridas no ensino fundamental de nove anos de duração, nas instituições públicas e nas instituições privadas de ensino. Para tanto, observou-se duas escolas públicas da rede municipal 
de educação e também duas escolas privadas do município de Araraquara. Buscou-se através da pesquisa observar como ocorreu o processo de inserção das crianças de seis anos no Ensino Fundamental e qual educação é oferecida para as crianças de seis anos nas escolas públicas e privadas de educação 
básica. Utilizamos como base teórica deste estudo a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394/ 96 e das Leis 11.114/05 e 11.274/06 e os materiais de orientação de implementação do programa de Ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração com inserção das 
crianças de seis anos, divulgados pelo Ministério da Educação, nos quais a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos é contemplada e a matrícula das crianças de seis anos no Ensino Fundamental passa a ser obrigatória. Além disso, analisamos o Plano Municipal de Educação do município de 
Araraquara, as Propostas Político-Pedagógicas das escolas públicas municipais e das privadas, bem como os folders de divulgação das escolas privadas, com a finalidade de contextualizar o município no qual estão inseridas as instituições de ensino observadas e averiguar como foi realizado o processo de 
ampliação do Ensino Fundamental nas redes de ensino pública municipal e privada. Posteriormente, realizou-se uma análise das escolas selecionadas para esta pesquisa, buscando verificar a relação existente entre o observado em sala de aula, os projetos pedagógicos e os documentos oficiais do Ministério da 
Educação. Constatou-se através das observações que as mudanças foram mais efusivas nas escolas públicas municipais do que nas escolas privadas, visto que aquelas passaram por alterações referentes ao espaço físico, a concepções de ensino e de aprendizagem e de organização de tempo, e nestas o mesmo 
não ocorreu, com alterações meramente burocráticas, ou seja, somente no papel, pois na prática a realidade das crianças de seis anos permaneceu na mesma estrutura, concepção e organização da Educação Infantil. Fatos estes que refletiram nos diferentes resultados obtidos no processo de aquisição do código 
lingüístico das crianças de seis anos das escolas públicas municipais e das escolas privadas. Nesse sentido, considera-se a necessidade de discutir os efeitos das políticas educacionais no processo de ensino e de aprendizagem de todas as crianças.
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A educação brasileira vem passando por enormes desafios desde sua redemocratização no início dos anos 80. Em 1988 com a Constituição Federal, estabeleceu-se como princípio do ensino público a gestão democrática em todos os sistemas de ensino, seja municipal, estadual ou federal. Esta pesquisa centra-
se na temática de Políticas Públicas Educacionais, como proposta de tese. Este campo investigativo passou a ser estudado e discutido sobretudo na “Ciência Política e na Sociologia, através de estudos forjados no âmbito dos cursos de Pós-Graduação”. (AZEVEDO, 2001, p. 1) Considerando este tema ser 
fundamental para entender a gestão, faz-se necessário reconhecer que nas últimas décadas, muitas propostas e pesquisas têm surgido a respeito do assunto. A questão fundamental que norteou esse estudo foi a investigação da compreensão do papel do gestor na implantação e implementação de políticas 
públicas inovadoras na administração escolar. Na tentativa de encontrar possíveis respostas, uma preocupação foi constante neste processo: como entender as políticas públicas educacionais, de modo articulado entre os sistemas de ensino, analisando o papel do gestor na implementação dos conselhos e 
sistemas municipais de educação, procurando ainda identificar os maiores desafios em busca de melhorar a gestão das escolas através de experiências inovadoras. A amostra escolhida para a coleta de dados significativos para a pesquisa constituiu-se de dirigentes de ensino federal (CEFET-PR), secretários 
municipais de educação e gestores de escolas públicas estaduais e municipais. O contexto localiza-se em 14 Municípios do sudoeste do Paraná – sul do Brasil, localizados a 450km de Curitiba e 120 da fronteira com a Argentina. A opção metodológica que norteou a aplicação do estudo, foi a metodologia da 
pesquisa-ação, devido às características que esse tipo de investigação apresenta como adequadas à análise de forma natural do grupo pesquisado. Vale ressaltar que este estudo caracteriza-se para além de uma pesquisa-ação, pois, na medida em que avançávamos com o grupo de gestores, através de reuniões 
sobre o tema políticas públicas, detectamos inúmeras outras informações provenientes de diversas fontes contextuais. O cruzamento dos dados e a interação nos levou a um crescimento mútuo, pois o cenário da situação contribui para uma ação integradora. Para registrar e analisar as experiências vividas junto 
aos gestores optou-se por questionários e entrevistas semi-estruturadas, nas quais se buscou detectar possíveis necessidades teóricas e sentir o impacto da falta de informações quanto a implementação dos novos conselhos e sistemas municipais de educação, e sua relação com outros sistemas de ensino. Para 
análise dos dados coletados, optou-se pela categorização de BARDIN (1997) da qual emergiram temáticas sobre as necessidades do grupo pesquisado, sendo elas: conhecer as principais políticas públicas e seu processo de formulação e implementação; compreender o papel do gestor e sua atuação na gestão 
democrática; buscar a formação contínua e associá-la ao contexto; entender que o projeto político-pedagógico tornou-se o principal elo entre a escola e a comunidade; desencadear uma ampla ação para implementação dos sistemas municipais de ensino e compreender o processo articulatório com o estado e a 
união, na implementação de políticas públicas inovadoras. 

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=199652420
05019001P0

jose carlos 
peixoto de 
campos

renato jose de 
oliveira

Política de educação pública do 
segundo reinado na corte (1831-1889)

instituicoes 
educacionais: 
historia, estrutura e 
destinatarios

historia da educacao;educacao 
imperial;

O presente trabalho estuda a Política de Educação Pública do Segundo Reinado na Corte do Rio Janeiro, sob a perspectiva do lugar que ocupa a Educação na constituição histórica do Estado-nação Imperial. Parte do entendimento de que todo projeto educacional público é, na sua intenção e materialidade, 
eminentemente um projeto político de maior amplitude econômico-social. Considera, portanto, que um dos instrumentos de que se utilizou o Estado Imperial para difundir seu projeto de nação foi a Instrução Pública. E a Corte do Rio de Janeiro representava o lugar privilegiado para sua implantação, como 
foco irradiador de uma política educacional para todo o Império do Brasil. Com base no referencial teórico materialista dialético, foi possível perceber como aspecto marcante de política educacional, no tocante a estrutura básica da organização escolar, isto é, a escola, que a prática do prédio alugado persiste 
ao longo do Segundo Reinado. Não obstante, na década de 1870 emerge uma onda de melhoramentos urbanos na Corte, com o setor da construção civil buscando intervir junto ao governo imperial, no sentido de implementar diversas obras públicas. Dessa forma, a construção de escolas estava incorporada na 
lógica dos interesses dos empreiteiros. Entretanto, a despeito de uma expansão do capital na perspectiva das obras de melhoramentos urbanos na Corte, a escola alugada persiste em sua continuidade, como um elemento de longa duração na História da Educação do Segundo Reinado. Sendo assim, se a Corte 
era o centro irradiador de políticas públicas e a Instrução Pública da Corte servia como um modelo a ser seguido pelas Províncias, a partir da caracterização de que tal política mantinha uma relação ambígua entre o interesse público e o privado, podemos considerar que esse era o principal traço característico 
de uma Política de Educação Pública do Segundo Reinado. Palavras-chave: História da educação. Educação imperial. Política pública educacional.
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Este trabalho se insere na linha de pesquisa da Área de Concentração de Políticas de Educação e Sistemas Educativos, circunscrita ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, cujo objetivo é analisar a política 
educacional implementada na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo no período de 1995-2002, apontando as possibilidades e os limites do trabalho do supervisor de ensino no Estado de São Paulo no fortalecimento dos diferentes espaços democráticos na escola pública e os reflexos da Reforma do 
Estado no trabalho do supervisor de ensino durante a gestão de Mário Covas/Alckmin. Investiga-se o modo como supervisores de ensino do sistema público do Estado de São Paulo percebem e vivenciam a realidade do seu trabalho junto às escolas. Analisa-se a supervisão de ensino para melhor compreender 
o processo de organização da categoria dos supervisores educacionais e suas relações com o trabalho, retornando-se às raízes históricas, filosóficas e legais que a originaram. A cultura de participação na escola foca a tensão, a correlação de forças e as contradições entre o que se escreve e o que se faz, bem 
como a revitalização da função política do supervisor de-se os limites e possibilidades da gestão democrática bem como a contribuição do supervisor de ensino no fortalecimento dos espaços democráticos na escola pública, com vistas à superação de práticas autoritárias, centralizadoras e verticalistas. Propõe-
se desenvolver um projeto educativo democrático, não apenas a partir do grau de democratização desenvolvido nas relações no interior da escola, mas, da articulação da escola com o processo de democratização da sociedade. Mediante abordagem teórico-prática este estudo aborda questões referentes à 
singularidade do trabalho do supervisor como palco de contradições, instabilidades, precariedades e incertezas, no qual são exigidas tomadas de decisões, construídas e reconstruídas em virtude da tensão ent

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=201035244
33003017001P2

jose geraldo 
de souza

newton antonio 
paciulli bryan

Educação e desenvolvimento : uma 
abordagem critico-analitica a partir do 
pólo tecnológico de santa rita do 
sapucai

planejamento e 
gestao educacional

educacao e desenvolvimento 
economico ; desenvolvimento social ; 
planejamento educacional ; formacao 
profissional

Este trabalho analisa a relação entre Educação e Desenvolvimento a partir da exposição e da investigação de um processo de desenvolvimento econômico e social de uma localidade, estimulado e sustentado por um sistema local de educação profissional. Apoiado por uma base de dados construída a partir da 
reflexão, da análise, dos arquivos e da documentação dos agentes locais de desenvolvimento e da investigação da bibliografia específica e relacionada ao objeto de estudo, analisa a evolução do sistema de educação profissional local e a participação dos agentes de desenvolvimento, enquanto o processo de 
desenvolvimento econômico e social é implantado e consolidado. A partir dessas análises, identifica meios e apresenta propostas para a potencialização do processo de desenvolvimento local e para a sua inserção na pauta do desenvolvimento regional, visando tanto a produção econômica quanto a participação 
popular qualificada na definição de projetos de desenvolvimento local e regional.
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Este trabalho versa sobre o processo de construção da gestão democrática da educação na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. O objetivo desta investigação é percorrer a trajetória da gestão democrática da educação na rede estadual do Rio Grande do Sul de 1985 a 2001. Analisando a correlação de 
forças existentes neste processo, seus sujeitos, suas propostas e seus embates. Esta análise levou em consideração as influências das políticas neoliberais no decorrer dos anos 1990 e seus impactos nas políticas de gestão da educação. Foi utilizada uma abordagem qualitativa, com a análise da legislação 
educacional sobre o tema, atas de reuniões, programas de governo e entrevistas semi-estruturadas com os diferentes os sujeitos participantes deste processo. Embasando-se nos dados coletados, assim como na análise conjuntural de desenvolvimento deste processo, concluiu-se que os movimentos iniciados 
pelo CPERS/Sindicato na década de 1980 muito estimularam o debate sobre a proposta de gestão democrática, assim como os embates e as negociações com os diferentes governos estaduais do período pesquisado. Existiram algumas rupturas neste processo, porém a sociedade civil organizada soube 
reivindicar seus direitos tendo no governo Olívio Dutra uma discussão mais apurada sobre o tema. As resistências do poder legislativo, dos professores e da mídia para com o Governo Olívio Dutra acabaram originando alguns entraves para a ampliação da gestão democrática da educação. No entanto, a 
legislação construída foi um importante instrumento indutor de mudanças nas práticas escolares, fazendo parte do processo que está em pleno desenvolvimento.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063542001013001P5

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005107533002010001P6
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200129233007012001P8
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200046133003017001P2
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063542001013001P5


1 ufrgs 2 2010

1 unesp-mar 2 2007

1 ufu 1 2009

1 unicamp 1 2003

1 unisinos 2 2008

1 unisinos 1 2006

1 unicamp 1 2005

1 unicamp 1 2006

1 lucia camini ufrgs politica publica educacional 2 2009

1 ufmg 2 2010

1 ufu 1 2002

josiane 
carolina 
soares ramos 
do amaral

vera maria vidal 
peroni

A política de gestão da educação básica 
na rede estadual de ensino do rio 
grande do sul (2007 – 2010): o 
fortalecimento da gestão gerencial.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

politica educacional; gestao 
educacional; gestao publica

O presente trabalho teve como objetivo analisar as implicações trazidas pela política de gestão da educação básica implantada pelo governo de Yeda Crusius para a rede estadual de ensino do RS, compreendendo os processos de negociação e contestação dos diferentes sujeitos envolvidos na constituição de 
uma agenda para a educação. Levou-se em consideração para o desenvolvimento das análises propostas: 1) a construção das relações políticas, econômicas e sociais a partir da segunda metade do século XX e suas relações com a educação; 2) o desenvolvimento da gestão pública no Brasil e no Rio Grande do 
Sul e suas relações com as políticas sociais; 3) o desenvolvimento da gestão da educação pública, suas continuidades e rupturas no Brasil e no Rio Grande do Sul; 4) a política de gestão da educação básica na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul (2007-2010). A pesquisa possibilitou caracterizar e 
contextualizar a política de gestão educacional da rede estadual de ensino, bem como identificar os debates teóricos nacionais e internacionais referentes à gestão pública e à gestão da educação pública. Dessa forma, procurou-se assimilar a incorporação dessas concepções pela política de gestão da educação 
básica do governo estadual de Yeda Crusius (2007-2010). O estudo foi desenvolvido por meio da análise documental de fontes primárias com base em documentos da política educacional do governo. Para tanto, utilizou-se como forma de sistematizar o processo, o ciclo de políticas a fim de acompanhar 
diferentes movimentos do governo estadual: o contexto da influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Para fins analíticos, a presente pesquisa enfocou os dois primeiros contextos. A investigação da política de gestão educacional do governo de Yeda Crusius e sua relação com correntes 
teóricas política e econômica juntamente com as correntes da gestão pública possibilitou discutir três pontos de tensão: as concepções de gestão pública; as concepções de gestão educacional; e a constituição de uma agenda para a educação. A identificação e estudo desses eixos possibilitaram a apresentação 
das diretrizes políticas do governo de Yeda Crusius, dos interlocutores para a construção dessas políticas, da maneira como essa interlocução foi feita e dos instrumentos utilizados, transpostos pelas políticas educacionais de gestão. Essas políticas fortaleceram a visão gerencial na educação, justificando e 
legitimando a lógica de mercado como indutora de uma qualidade voltada para o sistema do capital.
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O objeto desta pesquisa são as influências e relações, que decorrem da atuação da Administração Pública na Administração da Educação no Brasil, a partir das influências da Administração, nessas áreas. O estudo volta-se para o conhecimento administrativo produzido no Século XX e início do Século XXI, 
considerando que o ideário das teorias administrativas abrem perspectivas para identificar as tendências e os modelos administrativos, que emergiram na Administração Pública e na Administração da Educação, nesse período. Um dos objetivos do estudo é identificar as influências das teorias da 
Administração, na Administração da Educação e na Administração Pública, e as relações que estabelece com estas áreas, procurando destacar sua presença nas bases de construção da teoria da administração educacional, nos modelos pedagógicos utilizados no ensino e nos modelos de evolução da 
Administração Pública. Tendo como pano de fundo, as repercussões das reformas administrativas promovidas pelo Estado, em diferentes décadas, no Brasil, bem como as influências do ideário da Administração na Administração da Educação, o estudo destaca as implicações da atuação da Administração 
Pública, bem como os impactos da Administração, na área. As diretrizes e orientações, principalmente, as das reformas, consubstanciadas nas políticas educacionais, expressam o papel mediador exercido pela Administração Pública, na transposição do ideário da Administração, para a Administração da 
Educação. O objetivo geral do estudo é a compreensão do significado dessa mediação. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, direcionada para a análise temática dos temas centrais das áreas privilegiadas pelo estudo. O enfoque é qualitativo, pois o objetivo da análise é interpretar e fazer a crítica 
dos temas selecionados. Como resultados, a pesquisa aponta para a presença da lógica empresarial nas ações do governo direcionadas para o setor de educação, visando atender as exigências do avanço do capitalismo. Através da mediação da Administração Pública, a lógica capitalista é legitimada e torna-se 
princípio básico para a gestão da escola e do ensino
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O presente trabalho, situado no campo das Políticas Públicas Educacionais, tem como objetivo descrever e analisar, criticamente, o processo histórico de construção de uma Carta de Princípios Político-Pedagógicos, assim como da mobilização da comunidade escolar para construir e implementar, de forma 
participativa, os Projetos Político- Pedagógicos – PPP´s –, de cada uma das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia (MG) – RME/UDI. Os referidos processos fizeram parte dos objetivos do programa de governo municipal intitulado “Escola Cidadã”, implantado durante a 
gestão do Prefeito Zaire Rezende, no período 2001- 2004. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa fundamentada, metodologicamente, nos princípios do Materialismo Histórico Dialético e a utilização da análise documental e de um conjunto de entrevistas organizadas em 
grupos focais, formados por educadores, direta e indiretamente envolvidos no processo. A descrição e a análise das formações discursivas dos entrevistados apontam para uma experiência instituída em uma conjuntura complexa, permeada de ações governamentais, que nem sempre são orientadas pela unidade 
de intervenção coletiva, mas, que são profundamente fragmentadas. Parte das resultantes dessa conjuntura foi motivada, dentre outros aspectos, pela presença de uma série de interferências, inclusive de natureza político-partidária, associadas não somente a interesses de grupos que atuavam no interior da 
SME, mas, também, devido a um conjunto de exigências oriundas de insatisfações surgidas entre os profissionais da educação da RME/UDI, que buscavam melhores condições salariais e de trabalho. Tais interferências refletiram no cotidiano das escolas e, em maior ou menor intensidade, contribuíram para o 
alcance parcial dos objetivos propostos, que deveriam subsidiar, dentre outros aspectos, a elaboração do PPP de cada unidade escolar, tendo em vista a democratização da convivência, da gestão, do currículo e da avaliação escolar. Nesse contexto, os entrevistados, perceberam, tanto a importância da 
experiência vivida no processo, bem como uma série de fatores críticos que dificultaram, após a publicação oficial do documento, a implementação das ações destinadas a elaborar os PPP´s. É possível concluir que esses fatores foram empecilhos na concretização do projeto prioritário na comunidade.
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O objetivo deste trabalho é fazer uma apreciação do processo de municipalização do Ensino Fundamental no município de Itatiba, no Estado de São Paulo. Este processo teve seu início em meados de 1996, mediante assinatura do Convênio de Parceria entre a Sec-se o interesse e também a necessidade de se 
fazer este trabalho de pesquisa que tem como objetivos investigar como se deu esse processo, saber quais as razões que levaram as autoridades do município a decidirem pela municipalização, quais seus reais objet
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 Este trabalho problematiza as contribuições das atividades de gestão para a formação dos gestores de uma organização não governamental, o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA). Atento à atual valorização social das ONGs no atendimento de demandas sociais comunitárias e na 
execução de políticas públicas no Brasil, o texto procura trazer reflexões a partir da seguinte questão: como se organiza a formação dos sujeitos nas práticas de gestão construídas no CPCA, em Porto Alegre? Apoiando-me epistemologicamente na noção de 'auto-eco-organização', numa aproximação às 
premissas do pensamento complexo elaboradas por Morin (1999; 2001), desenvolvi a pesquisa a partir de uma interação de inspiração etnográfica, de modo a construirmos, gestores e pesquisador, uma narrativa que enunciasse: as características do cotidiano de trabalho e do contexto de atuação da entidade; os 
domínios explicativos e as tomadas de posição dos sujeitos de diálogo; e, por fim, as repercussões do trabalho de gestão para a formação dos gestores. E, neste sentido, as elaborações de Josso (2004), Maturana (2001), Melucci (2001) e Bourdieu (1999; 2000), além do aporte de Morin, foram referentes 
importantes para que pudesse co-construir reflexões sobre a relação entre trabalho e educação. Os resultados da investigação esboçam a formação dos trabalhadores constituída em meio a práticas, tensões e discursos sociais relativos à produção histórica do campo de educação-assistência, onde atua o CPCA, 
sendo configurada, ademais, na construção de organizações subjetivas singulares, num exercício de autonomia relativa. A pesquisa proporcionou, ainda, inferências sobre as características de um processo formativo quando consideradas as referências construídas aqui, aventando uma hipótese de trabalho para 
espaços educativos-assistenciais quando contemplada uma perspectiva auto-eco-organizativa.
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 Esta dissertação analisa as políticas educacionais implementadas em São Leopoldo, Rio G ande do Sul, Brasil, no período de 1984 a 2004, no sentido de atender ao princípio da gestão democrática na escola pública. A articulação entre o Sindicato dos Professores Municipais Leopoldenses – CEPROL, o 
Executivo Municipal e as direções de escola constituiu-se no principal problema norteador da investigação. O texto analisa a eleição de diretores/as como um mecanismo da gestão democrática, conquistado pela categoria no ano de 1985 e retirado pelo Executivo em 2002. Isso demonstra que as políticas são 
processo, construção permanente e que sua formulação não se constitui em conquista assegurada. As articulações do movimento docente é que favoreceram a instituição de estratégias de democratização da gestão escolar na rede municipal. Todavia, as táticas de cooptação das lideranças escolares pela 
Administração, inseridas num contexto mais amplo de políticas, enfraqueceram o potencial organizativo do magistério junto ao seu Sindicato. Esta situação tornou-se solo fértil para que o mesmo governante em diferentes momentos tomasse posições contraditórias: primeiro concedendo o direito de escolha 
das direções e, depois, retomando para si o direito de indicá-las. O percurso metodológico da pesquisa valeu-se de diferentes instrumentos: um questionário aberto dirigido às professoras de uma escola da rede municipal buscando registrar o impacto da indicação da direção, transcorridos dezessete anos de 
eleição direta para esta função; análise de reportagens de imprensa, leis e outros documentos que pudessem auxiliar na reconstituição histórica do processo de organização da categoria e das políticas educacionais; entrevistas semi-estruturadas com os/as presidentes da entidade representativa do magistério 
municipal e lideranças históricas da categoria que exerceram a direção de escola, no período em estudo. Através de interlocutores teóricos como Vitor Paro, Paulo Freire, Miguel Arroyo, Jenny Ozga, Flávia Werle e Erasto Mendonça, entre outros, rompemos com a idéia de gestão democrática como execução 
de uma política. Ao compreender a inexistência desta dicotomia, assumimos a gestão democrática enquanto uma política, em processo e construção permanente e, portanto, sujeita a avanços e retrocessos em suas formulações. Nesse sentido, a análise das políticas educacionais pesquisadas, de uma perspectiva 
histórica, demonstra o quanto a história, a política e a gestão estão estreitamente vinculadas entre si. Mas, além disso, expressa claramente a sua relação com um contexto político, econômico e ideológico mais amplo, que transcende o espaço local e nacional, pois relaciona-se com o financiamento destas 
políticas.
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O presente trabalho constitui-se numa análise comparativa dos Planos de Desenvolvimento da Unidade e sua relação com os Projetos Políticos Pedagógicos de duas creches da rede pública de Jundiaí, uma localizada na área central e outra num bairro periférico da cidade. Nossa escolha pelo estudo em creches, 
se deu, pois esta esteve sempre em segundo plano, em detrimento do investimento, pesquisa e valorização de outras etapas da educação. A Constituição Federal de 1988 propõe a gestão democrática da escola pública como ícone de uma nova compreensão em torno da educação e das relações no interior da 
escola, gerando um movimento pela democracia, sendo a escola, o espaço privilegiado para maturação deste processo democrático. Assim, a possibilidade da gestão colegiada do projeto pedagógico é recente e pouco investigada, em especial no que se refere à educação infantil; portanto, esperamos que este 
trabalho possa ser fonte para os futuros pesquisadores da área; e contribua para a valorização e reconhecimento da importância desta etapa da educação básica. A pesquisa se estrutura, na análise dos planos escritos das duas creches, no seio da cultura escolar, mediados pela gestão democrática da escola, 
confrontados com os depoimentos coletados com os sujeitos envolvidos em seu processo de construção. Como fonte secundária nos valemos de autores como Raymond Williams, Viñao Frago, Ilma Veiga, Marília Spósito, entre outros, que permitem manter o diálogo com as fontes documentais. Nosso 
objetivo é o de confrontar o aspecto teórico: os planos; o aspecto legal: as deliberações impostas pela legislação, e o aspecto escolar: a dimensão da cultura da escola que permeia pensamentos e ações. Diante disto, algumas questões orientam a pesquisa: quais os limites e possibilidades da gestão colegiada nas 
creches? Até que ponto os profissionais entendem o processo democrático, e reconhecem a diferença entre participar e decidir? Qual a relação entre legislação e o trabalho coletivo inerente ao PPP? O movimento pela democratização deve ser compreendido enquanto um processo, que embora não esteja 
efetivamente concretizado, indica caminhos, e possibilidades. Este é enfim, um estudo que na mesma medida em que reconstrói a história da educação infantil, aponta os novos desafios colocados.
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Este estudo trata da experiência desenvolvida pela equipe da Secretaria de Educação de Guarulhos, na qual atuei como responsável pelo Departamento Pedagógico, entre 2001 e 2004. O processo de elaboração e implementação desta Política Educacional, partiu da necessidade de constituir uma Rede 
Municipal de Educação, no segundo maior município do Estado de São Paulo e incluiu um grande Programa de Construção de Escolas, realizado a partir de estudos sócio-econômicos e geográficos no Município de Guarulhos. A construção do Projeto Político-Pedagógico da Rede e das Escolas foi baseado na 
concepção de ciclos de formação/tempos da vida, fruto de um processo coletivo e participativo. Os Projetos de Arte-Educação, Línguas Estrangeiras e Temáticos na formação de educadores e educandos da Rede Municipal de Educação de Guarulhos tiveram papel estratégico nesse processo. Este projeto tem 
proporcionado uma verdadeira revolução nos espaços escolares, desenvolvendo a sensibilidade, o senso estético, a criatividade, a dignidade e a humanização de educandos e educadores. Nesse período, o número de alunos cresceu de 24.000 para 75.000
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Esta tese tem por objetivo analisar a política educacional do Plano de Desenvolvimento da Educação, apresentado pelo Ministério da Educação do Brasil, em abril de 2007, tendo como eixo articulador de descentralização da política o Plano de Metas Compromisso e sua execução através do Plano de Ações 
Articuladas nos estados e municípios. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, tendo como focos principais a relação do MEC com os entes federados e a gestão educacional. A coleta de dados e informações, a revisão bibliográfica, análise documental e a realização de entrevistas ocorreram 
simultaneamente à elaboração dos relatórios. Inicialmente, o Plano reunia ações e programas novos anunciados, outros já em andamento (em torno de 40), e muitos outros se somaram a esses no período de implantação. Evidenciou-se a elaboração de um plano sem debate com as entidades científicas e 
sindicais do campo educacional. A integração dos entes federados ao Plano se efetivou através da assinatura de termo de adesão, traduzido “em compromisso” na adoção das vinte e oito diretrizes (Decreto n° 60.094/2007) na gestão de suas redes e escolas, como garantia de acesso à assistência técnica e 
financeira do MEC. As diretrizes têm como foco central a aprendizagem do aluno. Essa forma de integração pode ser entendida ao mesmo tempo como ingerência do poder central com permissão de permeabilidade das instâncias inferiores; redução da autonomia dos entes federados; homogeneização da 
gestão, ignorando a diversidade regional e como como trabalho colaborativo, com maior apoio da União aos municípios e estados. A construção da política educacional no Plano caracteriza-se pela centralização e descentralização, mantendo-se a histórica relação entre os entes federados, marcada por avanços 
e recuos, definida também como gestão compartilhada, descentralização convergente. Ficou demonstrado que o equilíbrio na relação intergovernamental só pode ser alcançado através do debate, de acordos pactuados com base em relações horizontais, preservando-se a autonomia. A manutenção de sistema 
avaliatório em larga escala, orientado para busca de resultados e focado na aprendizagem dos alunos, e a instituição de mecanismos de indução para cumprimento de metas do IDEB aproximam-se da lógica gerencialista. Contudo, a tese da redução da intervenção do Estado (via privatização, transferência 
direta de responsabilidades) não se confirma nesse processo, também não ocorreu a definição de adoção direta de uma lógica administrativa pautada nos pressupostos mercadológicos. Formas variáveis de gestão foram adotadas na implantação do Plano e coexistem, portanto, concepções opostas de gestão 
pública, um misto de gestão gerencial e democrática, caracterizando-se como gestão híbrida. Assim, o Estudo revela a permanência da disputa existente na sociedade brasileira entre a concepção de gestão democrática e a condução da gestão gerencialista mantida pelas elites. A pesquisa aponta para 
necessidade de ampliação dos investimentos na educação de 7% para 10 % do PIB e de ultrapassar a visão mercadológica presente em alguns programas do PDE/Plano de Metas Compromisso, dando supremacia às visões referenciadas na gestão democrática historicamente reivindicada.
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Esta tese buscou compreender o trabalho do Núcleo Gestor das escolas públicas acrianas de educação básica ante as reformas educacionais empreendidas nas duas últimas décadas pelo Estado brasileiro e os desdobramentos da chamada Gestão Democrática da Escola. O problema de investigação partiu de 
duas constatações preliminares. A primeira que se vive hoje um novo quadro de regulação em que a incipiente gestão democrática da educação legada pela legislação educacional em curso vem sendo esmaecida pela gestão gerencial da educação com vistas à sua modernização, propondo uma gestão eficiente e 
eficaz, transferindo para a sociedade civil parte dos custos de tal operação. A segunda de que as reformas educacionais em curso alteraram, significativamente, o contexto escolar em sua organização e gestão, demandando uma nova reorganização das atividades dos trabalhadores em exercício nas escolas 
públicas de educação básica, o que tem resultado em reestruturação do trabalho pedagógico. O estudo evidenciou as transformações ocorridas na gestão e na organização escolar no contexto acriano, a partir do ano de 1995. Foi no bojo desses movimentos que se propôs uma nova governança para as escolas 
dando origem a um Núcleo de Gestão composto pelo Diretor, Coordenador de Ensino e Coordenador Administrativo, que se constituíram nos sujeitos da pesquisa. O objetivo da investigação foi analisar as repercussões de todo esse processo no dia-a-dia do trabalho desses sujeitos, examinando a natureza, os 
sentidos, as transformações na estrutura organizacional das escolas, conhecendo seu perfil, percepções, nível de satisfação e as situações de contradições e estratégias de resistências. A investigação se configurou como um survey descritivo, contando com pesquisa bibliográfica e documental, tendo como 
instrumentos de coleta de dados elementos quantitativos e qualitativos (questionário). O estudo evidenciou convergências e divergências no que tange às reformas educacionais e às políticas direcionadas à gestão da escola no Acre. Do estudo, pôde-se depreender que o Núcleo Gestor manifesta sua satisfação 
em relação a vários aspectos da reforma educacional, o que não o impede de empreender ações de resistências em seu cotidiano, contrapondo-se à intensificação do trabalho, o que se apresenta de forma complexa e difusa, nem sempre visível. Nesse processo, o Núcleo Gestor acumula forças que ensejam 
possibilidades emancipatórias que, se potencializadas podem contribuir para a luta mais ampla do magistério e da classe trabalhadora em geral.
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Esta pesquisa insere-se no campo de estudo da área de planejamento e políticas em educação, tomando como foco a experiência desenvolvida no Estado de Minas no final dos anos 90 do século XX. Procuramos compreender o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), com o 
objetivo de analisar os contornos assumidos pelos princípios da autonomia, da participação e da democratização da gestão escolar, bem como a própria concepção de planejamento preconizada nas diretrizes oficiais e seus desdobramentos na prática educativa escolar. Para tanto, além de uma cuidadosa revisão 
bibliográfica em torno da temática, procedemos igualmente à análise das diretrizes oficiais emanadas da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que visavam orientar o planejamento do trabalho escolar nas escolas públicas das Gerais, bem como os pareceres emitidos pelo Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) no mesmo período e, que tratavam do tema investigado. Realizamos, também, uma pesquisa de campo com os profissionais da rede pública de ensino, diretores, professores e supervisores educacionais envolvidos no processo de construção do PDE nas 
respectivas escolas. analisamos as diferentes concepções teóricas de planejamento educacional, desde o Planejamento Normativo tradicional, aos contornos do Projeto Político Pedagógico. Analisamos ainda, os desdobramentos das propostas neoliberais na sociedade e na educação brasileira, bem como seus 
contornos na educação pública de Minas Gerais. Para tanto, demarcamos os contornos desse ideário no final desse mesmo século, por meio da análise das diretrizes dos organismos internacionais, mais especificamente, do Banco Mundial e seus impactos no campo educacional brasileiro e mineiro. Ao mesmo 
tempo em que debruçamos sobre as diretrizes que orientaram a organização do planejamento escolar de Minas Gerais nos anos 90, do século passado, apresentamos dados que possibilitam compreender como esse planejamento se desenvolveu nas escolas, a partir dos relatos dos sujeitos entrevistados. Ou seja, 
procuramos investigar em que medida e de que forma as diretrizes oficiais da SEE/MG foram assimiladas nas práticas de construção do PDE, pelos sujeitos que construíram tais práticas. Ao final, são apresentadas nossas conclusões que, ao recuperar a trajetória percorrida, procuram responder às questões 
levantadas, bem como apontar novas inquietações, novos desafios. Os resultados deste estudo revelam que, no âmbito das políticas educacionais em Minas Gerais, predominam aquelas concepções de planejamento de caráter normativo, prescritivo, presente no Planejamento Estratégico e no modelo de 
Gerenciamento da Qualidade Total. Evidenciamos, também, o caráter funcional e operativo de participação que essas abordagens carregam. Discutimos a variação terminológica e conceitual, presente nas diretrizes oficiais em torno da questão do planejamento escolar e suas implicações nas práticas cotidianas 
das unidades de ensino da rede pública, principalmente no que se refere à desarticulação entre planejamento, construção da autonomia, participação e democratização da gestão escolar.
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Este trabalho consiste num estudo sobre as políticas educacionais para o Ensino Médio e na análise dos fatores que interferem no processo do Ensino Médio noturno nas escolas públicas do Paraná. Apóia-se em dados quantitativos para o estudo das políticas educacionais e do perfil da educação brasileira, 
possibilitando a contextualização dos dados qualitativos e a análise da pesquisa. A pesquisa analisa, numa amostra de cinco escolas, os principais problemas que apresentam estas escolas e que são enfrentados no cotidiano da comunidade escolar, sob um enfoque crítico com o propósito de refletir sobre as 
condições em que se encontram as escolas e o Ensino Médio noturno. Discorre sobre os rumos que segue historicamente o Ensino Médio, desde o início da sua implantação até a nova LDB, identificando no contexto histórico os diferentes tipos de escola ofertados aos seus destinatários e também as mudanças 
ocorridas com a LDB. Identifica através de uma pequena amostra, o perfil dos estudantes que freqüentam as escolas de Ensino Médio noturno e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida e continuidade dos estudos, aos egressos deste ensino. Aborda o tema "educação e trabalho", apontando para as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as exigências de elevação do grau de estudo dos trabalhadores. Os resultados finais deste trabalho apontam para a necessidade de melhores definições das políticas voltadas ao Ensino Médio noturno e da melhoria das condições de oferta deste ensino, mediante a 
constatação de escolas que apresentam inúmeros problemas, sem estrutura adequada para atender as necessidades dos estudantes trabalhadores e oferecer educação de qualidade para que possam ter maiores oportunidades de competir no mundo do trabalho ou dar continuidade aos estudos. Também se 
constatou no interior da escola, entre os sujeitos do espaço escolar, confrontos significativos de idéias e opiniões em torno das finalidades e objetivos do Ensino Médio, principalmente no que compete às expectativas dos estudantes trabalhadores ao término deste nível de ensino.
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Esta pesquisa está vinculada à área de conhecimento de política educacional, compreendida como parte de um projeto de reflexão a respeito das políticas públicas, implantadas pelo governo do Estado de São Paulo. O objetivo da investigação foi analisar o cargo de diretor de escola em uma grande organização 
burocrática, no presente caso, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP). A investigação tem caráter sócio-histórica e foi realizada por meio de revisão bibliográfica sobre as características da administração de tipo burocrático e análise documental da legislação e outras normas pertinentes. No 
primeiro capítulo, analisamos as características do funcionamento de instituições burocráticas, a partir dos estudos sobre burocracia de Max Weber No capítulo II apresentamos uma descrição da estrutura e do funcionamento da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEESP) da maneira como nos foi 
possível percebê-la. Entre os diversos órgãos centrais que constituem a estrutura da SEESP, delimitamos nossa análise ao Departamento de Recursos Humanos, porque nos permite uma aproximação entre a burocracia e os indivíduos, uma vez que é o órgão da administração que define e executa as políticas 
públicas para a configuração da carreira dos funcionários da SEESP.No capítulo III analisamos o cargo de diretor de unidades escolares por meio de um breve levantamento sobre a origem do cargo e as diferentes atribuições para ele estabelecidas.No capítulo IV analisamos dois concursos para a seleção dos 
candidatos à direção de unidades escolares, realizados pela SEESP, respectivamente em 1953 e 2000. A pesquisa nos mostrou que no primeiro concurso valorizava-se mais a formação acadêmica do que as provas. Com o tempo os critérios de seleção para os cargos de diretor de escola, foram sendo 
modificados e provas que verificam apenas habilidades técnicas são mais valorizadas do que títulos acadêmicos. Nossa pesquisa, ainda que bastante delimitada, nos leva a considerar, ao final, que a burocracia da SEESP tende a se tornar um fim em si mesma, pois, para a área da educação, cujo objetivo 
principal deveria ser a formação dos alunos e o estímulo ao pensamento reflexivo, seleciona-se para dirigir unidades escolares, profissionais que se qualifica de “líderes”, por meio de concursos que valorizam menos a titulação, a experiência e o conhecimento da instituição do que conhecimentos técnicos 
indispensáveis ao funcionamento da própria burocracia.
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 bem como compreender a função do gestor pedagógico no processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, este processo sendo concebido além da relação professor-aluno, mas envolvendo toda a comunidade escolar. O estudo de uma escola da Rede Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, participando de sua rotina e com a equipe de Gestão, alunos e professores, utilizando técnicas e procedimentos do estudo etnográfico, & Blanco (2007), entre outros, sobre os princípios da Educação Inclusiva. Dessa forma, foram investigados os conceitos de Inclusão, Educação Inclusiva e Gestão. 
Construídos pela comunidade educativa pesquisada. Também foi analisado conceito de escola e sua/na escola, a atuação da Gestão propõe vitalidade a movimentos que gerem mudanças significativas. Pois, a Gestão se situa no espaço-tempo entre as decisões políticas que o processo educativo exige e a 
implementação dessas decisões. É uma ação finalista por compreender a obtenção de um resultado, na medida em que há mais componentes provenientes do ambiente educativo que envolvem a com
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O trabalho pretende evidenciar as transformações na cultura escolar, bem como os aspectos significativos do processo de implementação na escola pública de um modelo de gestão de natureza econômico-racional, consubstanciado no plano de desenvolvimento da escola (pde), e analisar os desdobramentos ou 
consequências desse movimento no ambito da produção, do trabalho escolar e nas formas de participação, relacionando sua lógica ao movimento ampliado de transformação das relações de acumulação capitalista. O estudo evidenciou que a metodologia de trabalho instituída pelo pde materializa um modelo 
gerencial de organização e de gestão da escola que limita a participação dos agentes escolares a execução de procedimentos econômico-racionais destituindo o conceito de uma perspectiva mais política e universal, visando o redimensionamento do poder na sociedade. Nesse sentido, os procedimeintos 
economico-racionais instituídos pelo pde na escola pública são os meios utilizados para destacar o valor dos indivíduos na sociedade e naturalizar os princípios liberais como pilares, possibilitando a implementação do modo de regulamentação pós-keynesiano. A pesquisa revelou que a compreensão do 
processo que envolve a participação na escola exige a percepção de elementos que a permeiam na escola, sendo necessário relacioná-la com o controle e as novas formas de poder disciplinar estabelecidas sobre o indivíduo. Identificou-se ainda a forte cultura centralizadora que contextualiza historicamente o 
processo de tomada de decisões na escola.
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Inserida na Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Pósgraduação em Educação da FE/UFG, esta tese se baseia em pesquisa que teve como objetivo analisar as interferências de aspectos culturais na dinâmica interna da escola, destacando-se suas implicações no processo de 
organização, gestão e efetivação do trabalho docente. A investigação buscou identificar, ainda, os valores, os princípios e as conexões simbólicas compartilhadas em uma determinada sociedade e, sobretudo, como esses elementos são interpretados pelo conjunto dos agentes escolares. Esses aspectos culturais 
são analisados sob a ótica do clientelismo político, do patrimonialismo e do moralismo religioso, com os seguintes autores: Raimundo Faoro, Roberto Damatta, José de Sousa Martins, José Murilo de Carvalho e Carlos Rodrigues Brandão. Esses conceitos foram analisados também em suas intersecções com o 
poder burocrático, político e religioso no interior da instituição escolar, à luz da teoria dos campos em Pierre Bourdieu. Em termos metodológicos optou-se por uma pesquisa de tipo etnográfico, realizada em duas escolas públicas do município de Morrinhos-GO, por meio de observação participante e 
entrevistas semi-estruturadas. Os resultados demonstram que as ações desenvolvidas na instituição escolar são permeadas pela tradição cultural, em especial pelas relações pessoais, pelo moralismo religioso, pela hierarquia e pelo clientelismo político, capazes de definir os tipos de relações de poder e 
determinar os comportamentos dos agentes escolares.
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O presente estudo, aprofunda a investigação estrutural-histórica a partir de um processo descritivo sobre Gestão Compartilhada em Projetos de Educação, Ciência e Tecnologia, que teve início em dezembro de 2003. Trata-se de um projeto vinculado à subárea do conhecimento Política Educacional, no âmbito 
da Pós-graduação, em que se analisam os aspectos históricos de sua evolução bem como seus processos de accountability financeira e aferição de qualidade, tendo como subsídio aspectos regulamentadores e disciplinadores que acabaram por permitir a institucionalização da pesquisa na Universidade. A 
Gestão Compartilhada será entendida nesse estudo como um modelo de co-gestão estabelecido sob a forma de indução delegada, visando promover o envolvimento da CAPES e das Prós-reitorias por meio de cooperação, com uma divisão de responsabilidades na condução do financiamento aos projetos de 
formação de recursos humanos e de pesquisa. Dessa forma, se estabelecem a partir da gestão compartilhada entre a CAPES e as universidades, as bases de uma investigação estrutural-histórica com o intuito de analisar, a partir de uma lógica interna da comunidade científica, se o financiamento da pós-
graduação por meio dos programas de bolsas e fomento permite o desenvolvimento de processos de accountability financeira e de aferição de qualidade adequados à sociedade. O princípio de accountability, sobre o qual se apóia a pesquisa, se deriva das democracias modernas pela necessidade de provimento 
de mecanismos de acompanhamento e controle de resultados, ou seja, a transparência com a responsabilização do sistema administrativo e autoridade
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A presente investigação tem como objeto de estudo as políticas para a educação infantil na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no período de 2001 a 2006. O locus analisado nesta região são os doze municípios que constituem o Primeiro Anel Metropolitano (PAM), região que possui trânsito 
populacional intenso e que gera um grande volume de demandas sociais, extrapolando os limites geográficos dos municípios. O objetivo desta pesquisa é analisar a oferta na educação infantil, com a justificativa que a análise desta dimensão quantitativa e material da política oportuniza reflexões sobre os 
esforços do poder público na efetivação do direito à educação. Para esta tarefa foram coletados dados dos bancos padronizados do INEP/MEC e IPARDES, cotejados aos dados obtidos através de um questionário (e uma entrevista) encaminhado aos responsáveis pelos Departamentos de Educação Infantil dos 
municípios pesquisados. De posse destes dados empíricos foi desenvolvida uma projeção da possível universalização da educação infantil nesta região, de modo a evidenciar uma possível efetivação do direito à educação para todos. A análise destes dados aliados às bases teóricas desenvolvidas na 
investigação revelaram as seguintes conclusões: as políticas para a educação infantil não são efetivas no Primeiro Anel Metropolitano; não há integração entre os municípios no que se refere a proposição e tomada de ação nas políticas para a etapa tornando as políticas focadas apenas nos municípios; o 
atendimento do direito à educação infantil é insuficiente pelo poder público frente à demanda que se apresenta na região.
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Esta pesquisa foi realizada com uma abordagem metodológica qualitativa descritiva, para compreender a participação dos pais e/ou responsáveis na gestão das escolas públicas estaduais e municipais de um município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Foi construída a partir de questionários e 
entrevistas semi estruturadas, realizadas em quatro escolas, duas estaduais e duas municipais, do ensino fundamental, com direções, professores, pais. A análise de conteúdo permitiu organizar os dados em unidades de significado de tal modo que a realidade da participação dos pais na gestão escolar foi 
evidenciada com suas dimensões e complexidades. A sistematização permitiu compreender o pensamento de professores, diretores, pais e responsáveis a respeito da participação na gestão das escolas públicas. Na escola A fica claro um antagonismo entre a visão da diretora e a visão da professora quanto ao 
conceito de participação. A escola B, sendo uma escola pequena ativa, conta com a presença dos pais que solicitam um horário mais adequado e maior privacidade para comparecimento. Na escola C, que abriga alunos deficientes auditivos, há um envolvimento maior dos pais com a escola e o CPM, apesar da 
falta de tempo e da pobreza enfrentadas pela maioria das famílias. Na escola D há uma boa participação, os órgãos representativos funcionam de forma satisfatória. A gestão e o sucesso escolar, na visão dos diretores, somente acontecerá com a união de todos. Os professores consideram importantíssima a 
participação para o processo ensino- aprendizagem. Na visão dos pais, a escola deve conscientizar através de palestras e reuniões sobre a participação da família. Os dados mostraram que a gestão escolar participativa não é ainda uma prática comum. A pesquisa acentuou a necessidade de atualização e reflexão 
sobre a prática da gestão escolar participativa, sobre o conceito de participação, seus espaços, suas dificuldades e principalmente sobre a importância e dimensões da participação para a transformação da educação. A gestão participativa da escola pode repercurtir na organização da sociedade, participar da 
formação do sujeito social e conseqüentemente realizar a melhoria de todas as relações escolares, entre elas a qualidade do ensino e a conquista da cidadania para as diferenças sociais.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200151042
005019001P0

lydia regina de 
faria rocha 
portilho

sonia apparecida 
de siqueira

Abrindo elos da cadeia: leis, paradigmas 
e vozes da educação secundária pública 
no rio de janeiro (1971-1982)

O principal objetivo desta pesquisa é analisar os textos legais que estabeleceram diretrizes para a educação secundária no Rio de Janeiro no período compreendido entre 1971 e 1982 e, buscar nos depoimentos de alunos e professores dos colégios estaduais da área urbana da cidade do Rio de Janeiro de que 
modo estes teriam lidado com a cidadania e a participação social dentro dessas unidades educaionais, no contexto sócio-político da ditadura militar. Utilizamos como recurso metodológico o exame dos textos legais e as fontes orais. Através da fala dos entrevistados, buscamos enfocar como a intervenção do 
estado sobre a educação secundária pública na época foi percebida e vivenciada no interior da escola e que paradigmas estariam refletidos nas leis e no discurso dos atores sociais. O estudo realizado permitiu vermos a educação pública secundária como um lugar de interações entre os sujeitos, resultando em 
aspectos de formação para cidadania refletidos em seus discursos.
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 Esta dissertação tem como tema central a gestão em uma empresa privada e sua dimensão pedagógica, ou seja, investiga se às práticas de gestão é inerente e/ou imbricado um conteúdo pedagógico que educa e humaniza as pessoas que nelas estão envolvidas. A figura do "gestor" é vista como de um 
"condutor" dos e nos processos produtivos. A relação gestor/gerido é compreendida como uma relação de mútua dependência e determinação. A pesquisa é de cunho qualitativo e foi desenvolvida tendo por método o estudo de caso. O quadro teórico que a sustenta foi construído tendo por base estudos nas 
áreas da Educação e da Administração. Os autores escolhidos possuem uma visão ampliada destes temas e também uma preocupação no sentido de aprofundar o relacionamento entre trabalho e educação. Os autores com os quais foi mantida uma forte interlocução foram: Acácia Eneida Kuenzer, Carlos 
Rodrigues Brandão, José Carlos Libâneo, Miguel Arroyo, Peter Drucker e Ordway Tead, entre outros. As relações sociais que se dão na esfera da produção constroem os sujeitos-trabalhadores e são também construídas por eles. O estilo de gestão da empresa determinado por seus objetivos, realizado na ação 
dos gestores é um elemento central nos processos de socialização do conjunto das pessoas envolvidas nos processos de trabalho. Esta pesquisa pretende colaborar com os estudos que vêm sendo feitos no âmbito da pedagogia da fábrica e, assim, com aqueles que têm por objeto as relações sociais que 
acontecem entre os sujeitos-trabalhadores em espaços de trabalho assalariados.
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A presente pesquisa tem como objetivo central investigar a autonomia das unidades escolares nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros tanto na legislação vigente quanto na prática das escolas públicas, municipal e estadual, no município de Marília. O ponto de partida é a Constituição Federal 
de 1988, que promulgou a Gestão Democrática do ensino público e as leis federal, estaduais e municipais, assim como os decretos, pareceres que derivaram desta premissa. A legislação educacional afirma a importância da gestão democrática e da autonomia das unidades escolares para uma prática educativa 
de boa qualidade, com base nesta afirmação legal examinamos o que, como e quando a escola pode decidir. Para tanto, a pesquisa consiste em duas etapas, uma legal/teórica, com o intuito de averiguar como a gestão democrática incide no processo decisório e também verificar os elementos que compõem a 
autonomia escolar e a liberdade de atuação dos mecanismos de decisão. E uma segunda etapa, empírica, realizando uma pesquisa coletiva promovida pelo Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia, intitulada “A gestão democrática da Educação Básica do município de Marília”, em quatro escolas 
públicas, sendo duas escolas municipais e duas estaduais, entrevistando todos os segmentos (pais, alunos, professores, funcionários e direção) que compõem o Conselho de Escola, cerne da gestão democrática da escola pública, com a intenção de investigar onde está a autonomia dos órgãos colegiados e qual 
a autonomia que a unidade escolar usufrui.
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Este é um estudo em pesquisa histórica, e resgata documentos que retrataram as ações públicas e gerências estatal, tomadas no âmbito da educação formal, a instituição, em torno da temática da prevenção sexual, no início do século XX. Este se propõe a refe/HIV (DST/HIV). Sobretudo, contribuir com 
profissionais que atuam nos mais diversos grupos sociais divulgando e trabalhando com medidas educativas de prevenção sexual. A pesquisa suscita incoroporar através da análise crítica, experiências sociais, relaçõe/poder, enfim, experiências de (...) de homens e mulheres não como sujeitos e 
individualizados, mas como pessoas que viveram situações determinadas, com necessidades e interesses. (Block A, p. 1167) O movimento que esteve relacionado à educação sexual obri/publicações parlamentares e pesquisa bibliografia (Lakatos, 1991), respectivamente, oriundos (não somente) das esferas do 
poder legislativo e executivo, como por exemplo, leis, decretos, projetos e relatórios.
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O presente trabalho apresenta um estudo teórico e uma pesquisa de campo sobre a Organização do Ensino em Ciclos na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo no período de 1992 a 2001. A análise do material coletado na pesquisa de campo (entrevistas, observações e documentos) foi realizada a 
partir dos pressupostos políticos, teóricos e pedagógicos que embasam a proposta de organização do ensino em ciclos. O objetivo da pesquisa é verificar se os educadores municipais se apropriaram ou não da organização do ensino em ciclos e analisar como se deu o processo de implementação dos mesmos. 
Verificou-se no decorrer da pesquisa que os educadores municipais da cidade de São Paulo ainda não se apropriaram da organização do ensino em ciclos e não incorporaram à prática docente todos os propósitos explicitados na proposta inicial. No entanto, verificou-se, também, que há educadores que tentam 
desenvolver seu trabalho tendo como referência o sócio-construtivismo e o pressuposto da inclusão como forma de democratizar o ensino. Constatou-se que não há uma hegemonia na compreensão dos ciclos como uma forma de organização do ensino que pode contribuir com a democratização do ensino e da 
aprendizagem. O fato de os educadores, muitas vezes, não concordarem com os ciclos ou não compreendê-los como um mecanismo de democratização da aprendizagem impede que ele seja incorporado à prática pedagógica, pois não podem tomar para si algo com que não concordam ou que não percebem 
como justo e correto no atual contexto educacional brasileiro. A ausência das condições necessárias para que os ciclos cumpram seu propósito de democratizar a aprendizagem e acabar com o fracasso escolar é a principal responsável pela atual situação do ensino municipal: uma mistura de ciclos e séries que 
resulta numa "pedagogia do possível" com fortes elementos de exclusão e seletividade, ainda que estes se caracterizem mais pelo pouco acesso dos alunos ao conhecimento que pela reprovação ou evasão.
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Esta tese apresenta os dados, análises e interpretações de uma pesquisa sobre a concepção de pais e alunos do ensino fundamental sobre a organização do ensino em ciclos e a progressão continuada. O problema de pesquisa foi construído a partir do conhecimento da oposição às políticas de não-reprovação 
anual pela maioria dos pais e alunos e da percepção de que a realização do direito à educação requer o fim dos processos de classificação e exclusão escolares. A pesquisa de campo, de caráter qualitativo, foi realizada em duas escolas municipais de São Paulo durante um ano letivo. A coleta de dados consistiu 
em observações do cotidiano escolar e entrevistas com 28 alunos e 28 pais, num total de 56 sujeitos. Durante as entrevistas, a pesquisadora introduziu questionamentos que permitiram dialogar sobre questões contraditórias dos depoimentos. O conteúdo das entrevistas foi organizado em categorias temáticas de 
acordo com a conceituação de Bardin (2004). Os dados mostraram que pais e alunos das escolas municipais de São Paulo compreendem a organização do ensino municipal como um ensino seriado com promoção automática no decorrer dos anos que compõem cada ciclo, e a maioria posicionou-se contra a 
progressão continuada. Os pais e os alunos justificaram a defesa da reprovação anual pela crença de que ela é necessária para pressionar os alunos a estudarem e de que os alunos têm melhor aprendizagem com a existência da reprovação. Ambas as justificativas apresentadas pelos entrevistados não se 
confirmaram nas experiências por eles narradas. As contradições entre as opiniões e as vivências e a apresentação de informações complementares às falas dos entrevistados favoreceram, a uma parte dos entrevistados, reflexões acerca da defesa da reprovação escolar. Os elementos utilizados pelos pais e 
alunos para explicar suas opiniões foram classificados em três temas. O primeiro refere-se à influência das características da escola graduada no Brasil e das experiências escolares, especialmente dos pais, na formação de uma concepção de educação que vincula dedicação e aprendizagem a medidas punitivas; 
o segundo diz respeito à influência das condições de funcionamento e da forma de organização do ensino municipal na formação da oposição à progressão continuada; e o terceiro trata das influências de idéias sobre direito, mérito, esforço individual predominantes na sociedade na formação de um 
pensamento que defende ou aceita a reprovação escolar, por considerá-la conseqüência de ações individuais. Os dados e análises sugerem que o convencimento de pais e alunos acerca da necessidade do fim da reprovação escolar para a realização do direito à educação demanda a vivência de experiências 
escolares de progressão continuada que possibilitem o questionamento da crença na necessidade da reprovação e a introdução de conhecimentos que favoreçam a construção de outras concepções do processo educativo.
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O objetivo desta pesquisa é analisar como a Prefeitura Municipal de Curitiba, no período de 1997-2004, enfrentou as demandas existentes na área da Educação Infantil, pós LDB 9394/96, em relação à adequação da educação infantil à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto à incorporação na 
educação básica, à formação do professor e a resposta à demanda da ampliação de vagas. Busca-se compreender a concepção de Estado que se fez presente nas definições das políticas públicas para a Educação Infantil municipal. Para isso o trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, é 
apresentado o contexto dos anos oitenta e a promulgação da Constituição Federal de 1988, marco das conquistas sociais pelo direito à Educação Infantil. No segundo capítulo, o cenário dos anos de 1990, as reformas implantadas no Estado neoliberal, a implantação da LDB 9394/96 e a Política Nacional para a 
Educação Infantil. O terceiro capítulo descreve os aspectos históricos e políticos presentes na capital paranaense desde a década de 1970, a presença dos princípios neoliberais na Gestão do grupo político hegemônico e as formas de compreender e de executar as políticas de Educação Infantil no Município. A 
análise dos documentos da Prefeitura Municipal de Curitiba e também dos Sindicatos (SISMUC / SISMMAC), levou à conclusão de que as Políticas Públicas implantadas para a Educação Infantil foram delineadas dentro da concepção de Estado neoliberal, utilizando os princípios do privatismo, da 
otimização dos recursos, do discurso tecnocrático e autoritário, da meritocracia e da competitividade, na adequação da Educação Infantil aos preceitos da LDB 9394/96.
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 As escolas e grupos praianos foram criados em 1954. Neste ano, ocorrem mudanças na estrutura da Secretaria de Estado da Educação criando a Inspetoria das Escolas Praianas, que atenderia de forma específica as escolas próximas a colônias de pescadores, na área da baixada litorânea do estado do Rio de 
Janeiro. Uma das especificidades da Inspetoria era dar “orientação pedagógica-marinheira-salineira e pesqueira”. A dissertação tem como objetivo, analisar a função e a natureza das Escolas Praianas, o contexto que envolvia estas escolas, permeado pelo ideário republicano e ideais escolanovistas, além do 
atendimento a uma realidade específica. As desigualdades sócio-econômicas estão presentes na história da Educação Brasileira, na luta pelo direito universal à escola pública. Se, num primeiro momento, parece se impor naturalmente, em outros, se impõe pela necessidade urgente de atendimento a novas 
demandas. A discussão entre educação e sociedade, leva a uma visão educacional que se aperfeiçoa desde Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros em 1932, influenciando as Escolas Praianas. As idéias do nacionalismo, do cientificismo e do desenvolvimentismo, são percebidas na implantação das 
Escolas Praianas e na reorganização da Secretaria de Educação e Cultura. A implantação das Escolas Praianas atendia idealizações educacionais dos anos 50, propondo uma abordagem moderna, inovadora e de acordo com as temáticas discutidas no país e com os ideais escolanovistas. Analisar a gênese das 
Escolas Praianas, assim como suas práticas pedagógicas, registra o processo histórico de acesso à escola republicana, pública, universal e laica, em meio às contradições da época, desde a década de 50 - implantação – até os anos 60 - extinção.
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Trata-se de um levantamento documental e bibliográfico realizado com a finalidade de elaboração de um quadro descritivo das atividades realizadas no Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE/SP), durante os anos de 1956 a 1961, período em que Fernando de Azevedo foi seu Diretor 
Geral. Através do levantamento das pesquisas, cursos e demais atividades desenvolvidas pelo CRPE/SP no período correspondente à sua instalação e primeiros anos de funcionamento, destaca-se a importância de Anísio Teixeira na criação desta instituição que tinha como objetivo central a reconstrução 
educacional brasileira através da utilização dos conhecimentos provenientes das ciências sociais. No entender de Anísio Teixeira e do grupo de intelectuais que se reuniu em função das atividades que se desenvolveram no Centro ? Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Dante Moreira Leite, entre 
outros ? as práticas educacionais alcançariam condições científicas na medida em que se utilizassem do instrumental teórico e metodológico próprio das ciências sociais para a investigação e reflexão a respeito de seus problemas. O trabalho de descrição das atividades desenvolvidas no Centro permitiu a 
seleção de quatro temas que se mostraram recorrentes nos trabalhos produzidos pelos intelectuais vinculados à essa instituição. São eles: Educação e Ciências Sociais; Desenvolvimento Sócio-Econômico, Mudança Cultural e Educação; Pesquisa Cientifica e Planejamento Educacional; e, Tramitação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Acrescenta-se ao trabalho descritivo e à apresentação dos temas mais discutidos algumas considerações a respeito do contexto ideológico da época, abordando o desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubitschek, a ideologia do desenvolvimento do ISEB e o 
posicionamento do Centro em relação às discussões que aconteciam. Em decorrência disso, também são destacadas as divergências entre os intelectuais paulistas e isebianos, assim como o vínculo existente entre o Centro e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Além da utilização da bibliografia 
existente a respeito do Centro, o levantamento documental realizou-se através da consulta ao Arquivo CRPE/SP do Centro de Memória da Educação da USP; ao Arquivo Fernando de Azevedo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP; ao Arquivo Anísio Teixeira do Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil/CPDOC da Fundação Getúlio Vargas; aos Relatórios Anuais de Atividades do Centro, pertencentes ao Arquivo Histórico do INEP; aos números da revista Pesquisa e Planejamento (boletim do CRPE/SP) e Educação e Ciências Sociais (boletim do CBPE) referentes ao 
período estudado; e, à série Estudos e Documentos (publicada pelo CRPE/SP). A descrição das atividades do Centro e o estudo do vínculo existente entre esta instituição e a Faculdade de Filosofia da USP possibilitou a avaliação do seu sucesso no cumprimento dos objetivos estabelecidos no início de suas 
atividades, assim como permitiu avaliar o seu papel no processo de formação de pesquisadores que se dedicariam ao estudos dos problemas educacionais brasileiros a partir de então.
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O Centro Brasileiro e os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais foram instituições criadas no interior da estrutura do Ministério da Educação e Cultura, em 1955. A finalidade principal dos Centros era realizar pesquisas cujos resultados pudessem ser utilizados na elaboração de uma nova política 
educacional capaz de tornar a educação escolarizada, efetivamente, um dos fatores favoráveis ao desenvolvimento econômico e social que se processava, em diferentes ritmos, nas diversas regiões do país àquela época. A partir da identificação dos projetos de pesquisa que foram propostos por todos os 
Centros, durante todos os anos em que neles foram desenvolvidas atividades de pesquisa, foi possível constatar a existência de dois períodos distintos em sua produção: um, transcorrido do início do funcionamento dos Centros até, aproximadamente, 1961; e, outro, que começou em 1962 e se estendeu até o 
princípio da década de 1970. Tendo em vista o objetivo de compreender as mudanças apresentadas pelos projetos de pesquisas dos Centros nos dois períodos identificados, foram estabelecidas relações entre essas mudanças e os diversos propósitos que orientaram a realização daqueles projetos, assim como 
com as políticas educacionais promovidas pelo governo federal entre as décadas de 1950 e 1970. Os resultados alcançados indicam que os Centros passaram da condição de instituições que se propunham a gerar subsídios científicos à tomada de decisões políticas relativas à educação, através da realização de 
pesquisas que enfatizavam a interpretação das relações existentes entre a educação escolarizada e as mudanças em curso na sociedade brasileira, para a condição de instituições que subsidiavam a implementação de políticas previamente elaboradas por outras instâncias de poder, promovendo a realização de 
pesquisas cuja ênfase se circunscrevia à análise de aspectos internos ao funcionamento da escola.
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Por meio desta pesquisa investiga-se como se deu o processo de municipalização do ensino no Estado de Minas Gerais e quais suas principais conseqüências. Para tanto, faz-se um estudo histórico da descentralização do ensino em Minas Gerais desde o período colonial até 2002, abordando e caracterizando a 
educação nos governos estaduais e enfatizando os aspectos sociais, econômicos e políticos que interferiram nesse processo, além da análise dos movimentos de centralização, descentralização e desconcentração das políticas públicas implementadas pelo governo estadual. Trata-se de uma pesquisa que 
privilegiou nos procedimentos metodológicos a análise bibliográfica e documental tendo por base os documentos que estão em órgãos como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, além 
da legislação pertinente e artigos do Jornal Minas Gerais (Diário Oficial de Minas Gerais), nos quais se procurou evidenciar os aspectos principais das políticas públicas de municipalização desenvolvidas pelos governos estadual e municipal para que o processo de municipalização de Minas se efetivasse 
obedecendo ao ordenamento Constitucional. Com esse estudo, observou-se que, muito antes da Constituição de 1988, houve participação dos Municípios nas políticas sociais e educacionais, embora com limitações legais, financeiras e políticas. A pesquisa indica que os municípios mineiros foram induzidos 
pelos governos federal e estadual a municipalizarem o ensino e têm desenvolvido esforços de implementar políticas educacionais a partir das possibilidades surgidas com a legislação após a Emenda Constitucional nº. 14/96 e o novo pacto federativo.
Para
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A questão das turmas multianuais nas escolas do campo e proposta metodológica para essas turmas é polêmica e controversa, seja no ponto de vista didático, acompanhamento e organizacional, seja na perspectiva de valores, formação e sistematização de políticas públicas. Motivo que a Estratégia 
Metodológica Escola Ativa voltada para aquelas turmas se configurou como uma temática significativa e instigante de pesquisa. Assim, objetivou-se apreender as representações sociais de Escola Ativa por professoras(es) para compreender em que medida essas representações influenciam na aceitação e 
utilização das estratégias do programa. Percebendo e analisando, também, os diversos fatores relacionados à gestão, acompanhamento e necessidades formativas dos(as) docentes como alternativas para tornar tal ação significativa. O estudo privilegiou 112 professoras(es), que há mais de um ano, atuavam no 
programa nos seis municípios da Microrregião de Mossoró/RN – Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau. Nessa perspectiva recorreu a Teoria das Representações Sociais e na Teoria do Núcleo Central, buscando atender à subjetividade do objeto pesquisado, inserido no campo 
psicossocial do conhecimento, optou-se pela abordagem plurimetodológica, utilizando-se técnicas quantitativas e qualitativas. No entanto, o destaque foi para a técnica projetiva Associação Livre de Palavras a partir do termo indutor Escola Ativa é... As evocações foram sistematizadas pelo programa EVOC e, 
também, se aplicou entrevistas semi-estruturadas, privilegiando questões específicas que permitiram traçar o perfil sociodemográfico das(os) partícipes e questões mais abrangentes sobre o objeto de estudo. As evocações, justificativas e as entrevistas serviram de base para a análise do conteúdo que seguiu as 
etapas: constituição do corpus, composição das unidades de análise e a categorização. Os resultados revelam nas representações uma atitude de aceitação e valorização positiva dos partícipes ao Programa Escola Ativa. No núcleo central, essas representações estão objetivadas em torno das palavras “ação”, 
“aprendizagem”, “autonomia” e “interação”. Baseando-se na premissa de que as representações têm como função guiar as práticas e condutas, percebe-se que a atitude positiva do grupo favorece a sistematização e aceitação da metodologia do programa, mas é preciso mudanças no olhar da gestão, na 
formação, acompanhamento das(os) professoras(es) e no apóio às escolas.
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Nesta dissertação são analisadas as políticas de educação profissional do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir da promulgação do Decreto nº5154/2004 buscando compreender seus limites e possibilidades. Parte-se da hipótese de que as ações de educação profissional propostas pela atual 
administração são limitadas para superar a dualidade estrutural do sistema educacional estabelecida historicamente, assim como para inserir efetivamente os jovens trabalhadores no mercado de trabalho. A pesquisa se baseia em três fontes de dados: a) análise da legislação que sustenta a reforma, b) dados 
estatísticos sobre educação, abarcando o período 1990-2006, e c) dados qualitativos provenientes de uma pesquisa de campo sobre o Programa Escola de Fábrica, obtidos mediante entrevistas com os alunos e com representantes das instituições envolvidas. Concluímos que tais políticas educacionais, 
operacionalizadas em programas e ações pontuais, não conseguem reintegrar efetivamente o ensino geral e profissional de forma a oferecer uma educação de qualidade aos trabalhadores. O estudo de caso do Programa Escola de Fábrica mostrou uma efetividade muito limitada tanto em relação a seu objetivo 
de integração da educação geral e profissional quanto ao objetivo de inclusão dos jovens trabalhadores no mercado de trabalho.
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O presente estudo caracteriza-se como sendo analítico-descritivo de natureza qualitativa. Foi desenvolvido em uma rede municipal de ensino na educação infantil, envolvendo quatro diretoras iniciantes. A intenção é identificar aprendizagens profissionais de diretoras de educação infantil vividas no início da 
carreira, essa entendida como um processo contínuo, ou seja, construída ao longo da vida profissional. Nesse sentido, como fonte de levantamento de dados, foram utilizadas: a análise de documentos oficiais municipais, tais como: decretos, leis, regimentos, entre outros, bem como a entrevista com roteiro 
semi-estruturado. O presente estudo tem seu início pautado na hipótese de que diretoras em início de carreira passam por períodos conflituosos, densos, que vivenciam experiências inéditas durante o período de início do exercício profissional e que muitas vezes adotam posturas para a tomada de decisões, 
baseadas em experiências vivenciadas anteriormente por meio da observação de diretoras em exercício enquanto professoras, ou ainda, que são auxiliadas por diretoras mais experientes e que, portanto, havia similaridade com o período de iniciação à docência. Aspectos gerais da hipótese anunciada são 
confirmados na medida em que as diretoras entrevistadas relatam detalhes de seu percurso atuando como professoras que se tornaram diretoras, bem como as estratégias de enfrentamento para as situações adversas vivenciadas no novo contexto, a gestão. Nesse cenário, o papel das mais experientes é exaltado 
com unanimidade na fala das quatro entrevistadas, como essencial para o momento da carreira em que estão inseridas. O que promove o avanço da hipótese inicial do trabalho é a particularização de algumas das aprendizagens profissionais adquiridas durante o exercício da função; é ainda, o modo como cada 
uma delas vai percorrendo o novo caminho profissional, dando a ele um caráter pessoal e singular, construindo dia após dia, situação após situação, o que caracteriza o estar diretora. Foi constatado por meio da fala das entrevistadas, que a função burocrática ocupa papel de destaque nesse período de iniciação 
na carreira e que demanda boa parte do tempo disponível, caracterizando-se como um entrave à realização do trabalho no aspecto pedagógico. O modo de conduzir o novo contexto é marcado por características pessoais e por sua vez configuraram um jeito singular de estar na carreira. Notou-se que a ausência 
de um plano de desenvolvimento institucional pode ser encarada como um aspecto dificultador no que se refere à gestão pedagógica da função, e a organização da demanda de trabalho pode ser entendida como uma possibilidade de auxílio às diretoras em início de carreira, tanto no que se refere à gestão 
burocrática, quanto à gestão pedagógica. As aprendizagens profissionais identificadas referem-se ao contexto da gestão, tais como: liderança, trabalho em equipe, resolução de conflitos, tomada de decisões, entre outros. Essas podem parecer óbvias, já que se referem à gestão, contexto de atuação das diretoras, 
todavia, o processo vivenciado para que se chegasse a um nível de estabilização na carreira é que consiste o diferencial desse trabalho.
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O diretor de escola como articulador de conhecimento, utilizando como um dos instrumentos o projeto político pedagógico para a formação dos seus professores no cotidiano escolar, constituiu-se no objeto de estudo desta dissertação. O trabalho teve como objetivo proporcionar uma reflexão do papel do 
diretor, como ele pode organizar o espaço escolar e os tempos destinados à formação, discussões e troca de experiências, como o H.A.C. (horário de atividade coletiva) e os conselhos de classe e série, para gestão de conhecimento e formação docente. No plano empírico, procurou-se observar no ano de 2004 a 
diretora, a coordenadora, os professores e, conseqüentemente, os alunos da escola Municipal de Ensino Fundamental a EMEF “Prof. Francisco Fernando Faria da Cunha” através da análise dos rendimentos escolares apresentados em atas. Definido o estudo desta escola acerca do objetivo inicial proposto, 
decidiuse pela utilização da investigação do estudo de caso, que permitiu, através da entrevista com a diretora da escola observada, da análise de documentos e acontecimentos dentro da escola ao longo da pesquisa, um aprofundamento em função dos espaços de formação como as horas de atividades coletiva, 
reflexões dos quatro conselhos de classe e série, análise das atas desse conselhos e como resultado, o professor foi posicionado como objeto e sujeito da sua formação, tendo como destaque três competências: o saber relacionar e saber relacionar-se, o saber organizar e saber organizar-se e o saber analisar e 
analisar-se, tendo o diretor de escola efetivamente de papel fundamental neste processo.
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Esta pesquisa tem como objeto de estudo a teoria da administração escolar, tendo em vista a carência de pesquisa nesta área especifica. Estabelece como objetivo central: identificar e analisar a administração escolar, amparada no pensamento de Paulo Freire e, partindo dessa concepção, apontar indicativos e 
pressupostos que podem colaborar para a construção de uma proposta alternativa de trabalho a ser desenvolvida na organização escolar. Toma-se como fonte prioritária de dados, livros e documentos publicados no Brasil de e sobre o autor. O recorte histórico abrange o período que se inicia no ano de 1959 e 
se estende até 1997. A natureza da pesquisa é qualitativa e elege como opção metodológica a análise de conteúdo para descriçâo/explicitaçâo do tema abordado. A pesquisa revela que, na perspectiva de Paulo Freire, a administração escolar insere-se num projeto de educação como prática da liberdade e 
emancipação humana, que não se impõe autoritariamente e que acredita na luta permanente como possibilidade de resistência e de reconstrução do mundo. A administração escolar é resultante de um processo coletivo e democrático que envolve todos os atares escolares nas diferentes etapas do trabalho 
educativo: planejamento, execução e avaliação. Nessa perspectiva, a escola e seus membros são reconhecidos e valorizados em sua história e em sua cultura. A grande questão que se coloca à administração escolar é tornar possível o que parece não ser possível. Dessa forma, o sentido para a administração 
escolar se dá com a ruptura da visão tecnicista, burocrática e centralizadora imposta pelas políticas neoliberais, e com a busca de alternativas para a organização de um trabalho coletivo, profundo e sensível que seja dinâmico, vivo e produtor de culturas, oportunizando, além do conhecimento, do saber e da 
ciência, a reflexão e a incorporação de uma práxis mais amorosa, esperançosa, utópica, solidária e, acima de tudo, mais humanitária.
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O presente trabalho objetiva analisar o processo de reorganização da educação rural em Jardim de Piranhas/RN, no contexto das políticas de educação, em particular do período de 1999-2006, tomando como referência as transformações no cenário socioeconômico, político e cultural em nível local, regional e 
nacional, sobretudo a partir da década de 1990. Os estudos realizados em fontes diversas possibilitaram compreender desde o contexto no qual desenvolveram as políticas de educação, em particular, aquela direcionada para o meio rural, bem como as mediações desta com a reorganização da educação no 
âmbito local. Além destes procedimentos, realizamos entrevistas semi-estruturadas com gestores e professores e analisamos documentos produzidos em nível nacional e local. Do ponto de vista teórico-metodológico, enfocamos a discussão nacional, que vem desenvolvendo-se sob uma nova configuração 
política e ideológica, sendo intitulada de a Educação do Campo, entendida como uma política voltada para as especificidades da educação nesse setor e consolidada nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (CNE/MEC/2002). Como particularidade desse objeto, destacamos 
eventos que marcaram a reorganização da educação rural naquele município, especialmente a partir da criação do Centro de Ensino Rural Professora Maria Edite Batista. Os estudos possibilitam perceber que, até à sua criação, as escolas funcionavam em condições físicas e de infra-estrutura precárias, sem 
energia elétrica, abastecimento d’água, merenda escolar e a menor estrutura de gestão. Inexistia um projeto ou acompanhamento pedagógico específico para o setor. Ademais, as professoras trabalhavam, predominantemente, com turmas multisseriadas e ainda cumpriam as funções de gestoras, zeladoras, 
merendeiras e até mesmo de secretária escolar. Contudo, mesmo com a reorganização da educação rural, o sistema municipal de ensino não se tornou capaz de superar problemas como o da evasão e da reprovação escolar, bem como suprimir a sobrecarga de trabalho dos professores, tampouco dar maior 
consistência ao projeto pedagógico das escolas do campo naquele município
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O presente trabalho objetiva desenvolver uma avaliação de implementação do Programa Escola Ativa como política pública para escolas do campo com turmas multisseriadas em Jardim do Seridó/RN (1998-2009), enfocando as dimensões ambiente físico-escolar, formação, acompanhamento e aplicação 
didática da metodologia. Para desenvolver a pesquisa tomamos como referência a literatura que analisa o ciclo das políticas (FREY, 2000). Nessa abordagem, a avaliação representa uma importante etapa no processo de análise de implementação das políticas públicas, podendo aferir sobre o seu desenho, bem 
como orientar realinhamentos e redefinições (PREESSMAN; WILDAVSKY, 1998). Para cumprir essa função, o avaliador de políticas deve se apropriar de conceitos e de métodos científicos que consistem em descrever, interpretar e analisar as políticas na esfera governamental (MENY; THOENIG, 1992; 
LIMA JÚNIOR, 1978). Nessa perspectiva, buscamos investigar se em sua proposição de minimizar uma lacuna no sistema educacional brasileiro, a implementação do Programa estaria contribuindo para a melhoria das práticas político-pedagógicas junto às escolas rurais com turmas multisseriadas em Jardim 
do Seridó/RN. Para a realização da pesquisa, desenvolvemos uma matriz teórico-metodológica constituída por dimensões de análises, variáveis, indicadores e instrumentos, a saber: revisão da literatura, análise documental, entrevistas semi-estruturadas com 04 professoras e 03 supervisoras que atuaram e/ou 
atuam no Escola Ativa naquele município no período de 1998-2009, além de observações com produção de notas de campo e de fotografias em quatro escolas rurais com turmas multisseriadas. Com a pesquisa, identificamos que o Programa, em nível nacional, atravessou diferentes fases em seu processo de 
implementação, não estando o município preparado para assumir plenamente as responsabilidades da expansão autônoma, em 2002. A partir daquele período a execução do Escola Ativa sofreu inúmeras descontinuidades, como a falta de formação continuada e de acompanhamento. Vimos ainda que a 
metodologia contribui para dinamizar as atividades didático-pedagógicas e promover a cooperação e autonomia dos estudantes na organização e aplicabilidade dos componentes curriculares, sobretudo do Governo Estudantil e dos Cantinhos de Aprendizagem. Embora as diretrizes do Programa (BRASIL, 
2005) explicitem que o Escola Ativa tem como um dos princípios a transformação social, identificamos que, isoladamente, a iniciativa não é capaz de promover as transformações que as escolas rurais necessitam, como os investimentos em infra-estrutura física, materiais, pedagógicas e tecnológicas, além de 
valorização e carreira do trabalho docente. No esboço geral dos resultados da pesquisa, percebemos que alguns aspectos apresentados sobre a particularidade do Escola Ativa em Jardim do Seridó como um programa governamental, reforçam a necessidade de as políticas públicas serem avaliadas, a fim de 
confrontar crítica e operacionalmente o planejamento com a prática, revisando as ações, quando necessário
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A tese analisa o projeto de reconstrução da identidade nacional brasileira na Era Vargas (1930-1945), perscrutando os seus redimensionamentos na cultura escolar pública mineira. Para tanto, elegemos como espaço investigativo o Grupo Escolar José Rangel, situado no município de Juiz de Fora, no estado de 
Minas Gerais. Este foi o primeiro grupo escolar mineiro (1907), concebido como instituição educativa responsável pela constituição de uma nova cultura escolar, pautada em uma discussão política republicana acerca da importância da educação pública no processo de formação do cidadão-patriota. Imerso em 
um contexto de afirmação dos Estados Nacionais, entre os anos de 1930 a 1945, o Grupo Escolar José Rangel apropriou e redimensionou, em suas perspectivas política e pedagógica, o projeto estatal de reconstrução da identidade nacional brasileira preconizado por Vargas. Nosso objetivo, portanto, é analisar 
as práticas e os rituais cívicos e nacionalistas impressos na cultura escolar do Grupo José Rangel, destacando as suas contribuições específicas para o constructo político, social e cultural do Estado varguista, que instituiu, como projeto estatal, para garantia de seu poder, a necessidade premente de reconstrução 
da identidade nacional brasileira, sob a égide da modernização conservadora e da unidade nacional.
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O objetivo do presente estudo é analisar histórica e criticamente o processo de descentralização do ensino no Brasil, o processo de municipalização do ensino ocorrido no Estado do Paraná, e suas influências na implementação da política pública educacional de constituição dos Sistemas Municipais de Ensino 
no Paraná. O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo é apresentada a fundamentação teórica sob a qual se buscou assentar a pesquisa, bem como, o levantamento histórico realizado sobre as origens do processo de descentralização e a sua evolução histórica; destacou-se a questão da 
centralização e da descentralização nos marcos legais de nossa história educacional, contextualizando-a em seus diferentes momentos, até o final da década de 1970. No segundo capítulo se buscou demarcar o contexto das políticas educacionais dos anos 1980 e 1990, momento em que ocorre a proposição da 
criação de Sistemas Municipais de Ensino. Foi analisada a legislação educacional, referente à discussão e elaboração da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394 de 1996, que deram sustentação à constituição dos Sistemas Municipais de Ensino no Brasil. No 
terceiro capítulo foram analisadas as políticas educacionais implementadas no Estado do Paraná, especificamente, o evoluir de seu processo de municipalização; apresenta-se a análise dos dados: as entrevistas e os documentos legais. Este conjunto possibilitou a compreensão das razões e determinações que 
levaram os municípios de Araucária, Chopinzinho, Londrina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Toledo a constituir seus sistemas de ensino próprios. No texto de Considerações Finais são resgatados os aspectos centrais discutidos nos capítulos anteriores e há a indicação de que a principal determinação 
para a constituição dos Sistemas de Ensino se refere à própria constituição do Ensino Fundamental na história da educação brasileira. Ou seja, sua imersão na complexa lógica da sociedade capitalista, implicando, historicamente, na constituição de uma política pública que colabora para a crescente 
desresponsabilização da União para com a educação constitucionalmente obrigatória, o Ensino Fundamental, para toda a população. Infelizmente, tal processo é agravado, no presente momento, pela organização do Estado Neoliberal que acresce à uma desresponsabilização histórica, a política atual de 
constituição dos Sistemas Municipais de Ensino. Se, foi sempre assim, agora é mais ainda. Se essa direção visasse a efetiva autonomia, a democratização, estaria havendo um avanço, mas, de acordo com os dados coletados, tudo parece indicar para que o processo de desresponsabilização histórica para com o 
Ensino Fundamental seja cada vez maior, e este pode ficar cada vez mais precarizado.
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Este estudo enfocou as políticas de reformulação da educação superior no Brasil, no contexto do processo de ajuste estrutural e das reformas empreendidas desde o final da década de 1980 sob os auspícios dos organismos internacionais do capital e das elites governantes, abordando seus efeitos para as 
universidades federais a partir das gestões de Fernando Henrique Cardoso. Como parte das políticas neoliberais implantadas desde o governo Collor de Melo, aprofundadas no governo Cardoso e continuadas no governo Lula, tal projeto não é exclusivo das burguesias nacionais, mas fruto da subordinação 
destas ao projeto burguês internacional para a periferia do capitalismo. Propôs-se investigar se os planos de gestão das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES contribuem, no âmbito administrativo, para operar a contra-reforma da educação superior no seu interior, refletindo um desenvolvimento 
institucional e um novo tipo de intelectual, afinados com esse projeto de sociabilidade. Pressupondo que as metas e prioridades acadêmico-administrativas expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, das IFES, nos planos de gestão e resoluções corroboram para redefinir seu perfil institucional 
de acordo com o projeto hegemônico de reestruturação e ajuste das IFES à lógica mercantil-empresarial e à desresponsabilização do Estado para com a universidade pública, analisou-se o processo de construção do PDI na Universidade Federal de Viçosa – MG e seus planos de gestão de 2001 e 2005. O PDI 
na UFV não se concretizou, porque: o caráter aparentemente contraditório das políticas governamentais teria causado insegurança na administração, quanto ao financiamento dos projetos do PDI; a falta de articulação e afinidades político-acadêmicas dos sujeitos envolvidos e da administração superior, além 
do imediatismo das sucessivas gestões em impor seu próprio plano estratégico dificultaram a construção do PDI como expressão de um instrumento de política institucional ou projeto acadêmico da comunidade. Os depoimentos e documentos expressam a opção pelo modelo empreendedorista e a aceitação de 
seus dirigentes e aparentemente, de grande parte da comunidade acadêmica, de um processo de reconfiguração do modelo e funções da universidade pública, o que se manifesta na rápida adesão da UFV ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, em 
2007. O REUNI demonstra ser um eficaz substituto do PDI como instrumento hegemônico de obtenção do consenso das IFES para uma expansão quantitativa, contratada com aporte limitado e provisório de recursos, ainda que isto leve à intensificação e deterioração da qualidade do trabalho e da formação 
acadêmica, referenciadas no ensino e na pesquisa, sugerindo-se que seus impactos nas atividades-fim da universidade sejam acompanhados e avaliados. e desenvolvimento institucional. vi
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Este trabalho é o resultado de uma análise sobre a política de gestão da educação básica no Estado do Rio Grande do Norte (RN) e teve por objetivo apresentar um estudo acerca da construção e da implantação do processo de eleição direta para a escolha de dirigentes de escolas públicas de educação básica da 
rede estadual de ensino, no período de 2003 a 2006. Partiu-se do pressuposto de que a eleição para a escolha dos dirigentes escolares pelo voto direto da comunidade apresenta-se como um importante instrumento por meio do qual pode-se assegurar o direito de participação aos diferentes segmentos no âmbito 
escolar contribuindo para a consolidação do processo de democratização da gestão da escola pública nesse Estado. Optou-se pela realização de uma pesquisa dentro de uma abordagem histórico-crítica, tendo como base teórico-metodológica o materialismo dialético. A partir dos objetivos e das questões que 
nortearam o processo investigativo, considerou-se adequado adotar como procedimentos de estudo e de coleta de informações a análise bibliográfica, a análise documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Os resultados apontam que a construção do Documento da Gestão Democrática definindo 
a eleição direta como forma de escolha de gestores escolares bem como a implantação desta junto às escolas da rede estadual deu-se com base nos princípios democráticos. Além disso, a eleição direta para dirigentes de escolas, a criação do Conselho de Escola (CE) e a instituição da Assembléia-Geral da 
Escola evidenciam a adoção de um novo modelo de gestão da educação pública da rede estadual que contribui para o processo de democratização da gestão escolar. Por último, evidencia-se a necessidade de qualificação sobre o processo democrático e a participação dos diversos sujeitos envolvidos no 
processo de gestão incluindo, também, os integrantes do Conselho de Escola
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Esta pesquisa tem como objetivo estudar e analisar a relação entre a participação e avaliação, ou seja, a participação do Conselho de Escola no Projeto Pedagógico da unidade escolar e os resultados de matrícula final promoção, retenção, evasão que a escola atinge. A pesquisa realizou-se no ano de 2007, em 
quatro escolas públicas estaduais do município de Americana ? SP, localizadas em quatro diferentes regiões deste. Os instrumentos utilizados foram questionário, entrevista semi-estruturada e análise documental. Participação e avaliação são discutidas enquanto políticas em suas relações com a 
democratização da gestão escolar, analisando as dificuldades e possibilidades para que se materialize, na realidade das escolas públicas estaduais paulistas. Por meio da análise empreendida, não foi encontrada relação entre participação e resultados das escolas: uma maior participação do Conselho de Escola 
não levou, necessariamente, ao aumento do índice de promoção e diminuição da retenção e evasão. Tal relação, não linear e suas nuances foram discutidas ao longo do texto. O aprendizado da participação e da democratização das relações na escola e na sociedade é defendido ao longo do trabalho, por serem 
processos em construção na educação brasileira, em busca de sua democracia.
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 Esta dissertação tem o propósito de estudar a educação primária pública do antigo Estado da Guanabara, durante os primeiros seis anos da década de 60, adotando como principal referência a análise daquilo que Cornelius Castoriadis denominou ''o tipo antropológico'' da professora primária, tal como se 
institui na rede pública estadual da época. Com base na análise de documentos e também de entrevistas realizadas com antigas profissionais do magistério oficial, este estudo pretende contribuir, mais especificamente, para a elucidação do envolvimento e da influência exercida por Lacerda - governante 
reconhecidamente marcante na educação do Rio de Janeiro - na memória do magistério da rede pública de ensino do estado. A dissertação compõe-se de quatro capítulos. Analisa-se, no primeiro, a figura de Carlos Lacerda e sua vida política; no segundo capítulo, buscou-se traçar o panorama das mulheres do 
período. O terceiro capítulo dedica-se a examinar a atuação de Lacerda no campo da educação, em âmbito nacional e estadual, notadamente durante seu mandato na Guanabara. Por fim, o último capítulo esboça o tipo antropológico das professoras primárias da época.
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A dissertação apresenta uma pesquisa que estuda o caso de uma cooperativa de ensino, de Educação Básica, localizada na cidade de São José do Rio Preto, interior paulista, analisando sua trajetória. O estudo levantou possíveis explicações para dois fatos: a) numa escola que se anuncia com uma proposta de 
organização (administrativa e pedagógica) cooperativista e que se supõe a participação de pais e de professores, não ocorre a participação nem de uns e nem de outros; b) a diminuição continuada de alunos. Buscaram-se referências teóricas na literatura nacional e estrangeira sobre cooperativismo, gestão 
democrática, participação, retração salarial no estado de São Paulo e a evolução das redes de ensino da cidade. A pesquisa inicia-se com um capítulo sobre o movimento cooperativista. Segue com a trajetória da cooperativa de 1992 a 2004. O terceiro capítulo analisa as interferências externas de mercado, de 
classe social em geral e, especialmente, na trajetória da COOPEC. Conclui-se que a gestão democrática da cooperativa foi descaracterizada pela falta de compromisso com os princípios cooperativistas, pelo autoritarismo de seus membros dirigentes, pela perda constante de alunos devido às interferências da 
ocorrência de mercado e à reorganização das redes escolares públicas.
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Este trabalho objetivou analisar a implantação dos ciclos de formação na rede municipal de ensino de Goiânia, consubstanciada no Projeto Escola para o Século XXI, desenvolvido no período de 1997 a 2000. Discutiu-se a estruturação dos ciclos de formação na SME, no que se refere, dentre outros, aos 
processos de gestão, de descentralização e de participação. Evidenciou-se que a organização do ensino em ciclos se inscreveu como uma diretriz política no contexto das reformas educacionais empreendidas no país na década de noventa. Em consonância com essa diretriz política, a sua implantação em âmbito 
local revelou o descompasso existente entre a proposição e a sua materialização nas escolas. Nessa perspectiva concluiu-se que o Projeto Escola para o Século XXI, não foi capaz de estabelecer vínculos orgânicos com o contexto escolar e com os sujeitos envolvidos no processo, constituindo-se em uma 
medida de correção de fluxo. Propôs descentralizar suas ações em Unidades Regionais de Ensino, no entanto, limitou-se a um processo de desconcentração e a despeito da proposição de uma gestão democrática verificou-se a permanência de uma estrutura autoritária e centralizada de poder. Essa cultura 
autoritária, presente em diferentes instâncias da rede municipal de ensino, nos aparece como um obstáculo à construção de uma escola pública, democrática, emancipatória e de qualidade para todos.
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Vinculada à Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Pós-graduação em Educação da FE/UFG, esta tese analisa a organização da escola em ciclos em Goiânia à luz dos processos de regulação das políticas educacionais empreendidos no Brasil, particularmente a partir da década de 
1990. Com base nas análises da regulação social realizadas no campo da economia e da sociologia política e tendo como referência o quadro teórico-metodológico desenvolvido por Marx e fertilizado por Gramsci, buscou-se apreender as determinações constitutivas da organização da escola em ciclos em 
Goiânia e interrogar em que sentido elas correspondem aos processos de regulação das políticas educacionais ou, se diferentemente disso, podem significar um contraponto aos processos hegemônicos de regulação em curso. A investigação em âmbito local demandou, além da pesquisa bibliográfica, um 
processo que envolveu análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários em 15 escolas, com tratamento estatístico por meio do programa eletrônico SPSS - Statistical Package for The Social Sciences. A pesquisa permitiu constatar que a organização da escola em ciclos na rede 
municipal de educação de Goiânia é uma política cuja regulação foi expressa no contraditório movimento de flexibilização, que incluiu momentos de desregulamentação/regulamentação ao longo do período analisado. Entretanto, o que se depreendeu é que o paliativo da flexibilização não tem cessado os 
processos de produção do que se convencionou denominar de fracasso escolar e em razão do que são necessárias formas cada vez mais complexas de regulação social.
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O objetivo deste trabalho é fazer uma apreciação do processo de municipalização do Ensino Fundamental no município de Itirapina, no Estado de São Paulo, traçando um panorama da educação municipal como um todo. Este processo tem início em agosto de 1997, mediante assinatura do Convênio de 
Parceria entre a Secretaria da Educação Estadual e o Município de Itirapina, transferindo a única escola estadual de 1ª a 4ª série existente no município, para este administrá-la. Esse processo inicia-se com apenas uma escola e, gradativamente, após pouco mais de dez anos, o crescimento da rede municipal se 
acentua, passando a ter, em 2008, quatro unidades de ensino fundamental, sendo duas delas de período integral. O interesse deste trabalho de pesquisa está em analisar todo esse processo no período de dez anos, compreender suas contradições, bem como apontar as variáveis que interferem positiva ou 
negativamente no processo de implantação e desenvolvimento de uma gestão descentralizada. Para atingir esses objetivos, com a preocupação e o cuidado para que o olhar esteja sempre voltado ao processo, optou-se pela pesquisa qualitativa e para tanto, algumas ações foram necessárias, como levantar e 
analisar documentos, dados que demonstram as características do município, das administrações e da gestão. Partindo da minha experiência como gestora nesse processo, já que estive à frente da educação municipal como secretária da pasta no período da assinatura do convênio e, posteriormente, por mais 
uma gestão, este trabalho traz considerações, comparando-se os conceitos e dados coletados pela pesquisa, com um olhar voltado não só para o nível local, mas também para as questões mais amplas, num universo mais abrangente, no qual muitos dos fenômenos são determinantes para a definição da situação 
local. O trabalho registra a seqüência dos atos político-administrativos no contexto das reformas educacionais, trazendo ao debate as conseqüências que tudo isso representou para o município.
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A tese aborda a temática da gestão da educação infantil, apresentando-se como um estudo diagnóstico da gestão das instituições de educação infantil, especificamente das Creches do Município de São Carlos. A importância do estudo está na contribuição dada à discussão de questões sobre essa gestão nas 
Creches, e ainda no fato de a temática em pauta ser pouco explorada. A pesquisa desenvolvida teve como questão norteadora a configuração e a especificidade da gestão da educação infantil nas Creches após sua passagem do âmbito da Assistência e Promoção Social para a esfera da Educação, indicada pela 
LDB, Lei nº 9.394/96. O estudo teve como principal objetivo problematizar os elementos que a gestão traz para a discussão do trabalho na Creche. Foi organizado de modo a tratar sobre o percurso metodológico da pesquisa; as políticas de educação infantil em âmbito nacional e a relação com as ações 
empreendidas pelo município de São Carlos; a caracterização das Creches municipais apontando dados estatísticos, organização e funcionamento, profissionais que nela trabalham e as ações do município para implementação da educação infantil nas Creches no período de 2001 a 2004; as perspectivas em 
gestão escolar na atualidade, com ênfase na gestão participativa, e, ainda, a análise da administração/gestão escolar utilizando-se de aportes teóricos na perspectiva foucaultiana ao discutir a área enquanto um campo de saberpoder; a discussão sobre a gestão e a educação infantil de 0 a 3 anos a partir das falas 
das diretoras das Creches municipais de São Carlos. Para a realização do estudo combinou-se a pesquisa bibliográfica sobre as questões da educação infantil, da administração/gestão escolar e do referencial utilizado; a pesquisa documental para caracterizar as políticas públicas de educação infantil atuais, 
sendo as leis, os planos e outros como documentos que veiculam conteúdo e prescrições sobre a educação infantil; e a pesquisa de campo com a realização de 14 entrevistas do tipo depoimento com diretoras das Creches existentes na rede municipal de ensino. Nas considerações finais retomam-se as questões 
norteadoras da pesquisa a partir da análise das falas das diretoras, caracterizando a gestão da Creche na área da educação. Aponta-se ainda a necessidade de reflexão sobre o possível processo de escolarização precoce das crianças pequenas, bem como a proposição de outros estudos na área da gestão das 
instituições que atendem à faixa etária de 0 a 3 anos.
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Um dos principais desafios colocados à educação do meio rural está relacionado ao ensino das escolas rurais com salas multisseriadas. Estas compreendem alunos de diferentes comunidades, séries, idades, aprendizagem e níveis de conhecimentos. São turmas heterogêneas, que têm como característica central 
a diversidade. Em muitas regiões rurais do Brasil, a educação escolar é organizada em turmas multisseriadas devido às grandes distancias entre as comunidades e o baixo número de alunos em cada série/ano. É comum encontrar os que estão em fase de alfabetização estudando com quem já sabe ler e escrever 
- e todos sob a orientação de apenas uma professora, que precisa ensinar a partir do contexto e a cultura local. O ponto principal a ser tratado nesse estudo diz respeito às práticas exercidas na ação educativa das professoras que atuam em escolas rurais com salas multisseriadas da região do Seridó do Rio 
Grande do Norte, precisamente nos municípios de Caicó, Jardim do Seridó e Ouro Branco. Acreditamos ser este um dos pontos centrais na discussão sobre a organização da educação no meio rural com fortes implicações para o atendimento qualificado da população escolarizável desse meio. As contribuições 
de Werthein e Bordenave, Calazans, Paiva, Ramalho, Therrien e Damasceno, Leite, Passador, Molina, Arroyo, Nascimento, Hage, bem como documentos oficiais do MEC, como cadernos SECAD, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes Operacionais para a Implantação do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos, Projeto Base do Programa Escola Ativa, entre outros, fundamentaram a análise sobre a escola rural e o desafio da docência em salas multisseriadas no contexto do Seridó norteriograndense. O estudo envolveu 24 (vinte e quatro) professoras e 06 (seis) profissionais da educação 
que desempenham suas funções nos Centros Municipais de Ensino Rural (CMER). Os instrumentos de pesquisa empregados foram questionários e observações aplicados para responder às seguintes questões: como se estrutura a escola rural com salas multisseriadas? Como as professoras se posicionam sobre 
seu trabalho em salas multisseriadas isto é, como as concebe no contexto da educação rural do Seridó? Que opinam sobre a formação recebida para atuarem em salas multisseriadas? As professoras e os/as profissionais dos CMER possuem em geral formação superior em pedagogia, entretanto, apresentam 
limitações diante das situações surgidas no cotidiano da sala de aula. O estudo revela que são as deficiências das políticas sociais e educacionais de formação docente, o baixo apoio didático-pedagógico, reforçadas pela ausência de um plano de carreira que dignifique o trabalho docente nesse meio, que geram 
limitações no desenvolvimento profissional do magistério rural, notadamente junto aos docentes que atuam em salas multisseriadas nos municípios pesquisados
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A democracia participativa vem ganhando ênfase no âmbito das administrações públicas. A experiência de maior destaque, até mesmo internacional, é a de Orçamento Participativo, no qual a população delibera sobre as prioridades a serem inseridas no orçamento público. Estudos têm destacado que essas 
práticas possibilitam aos seus participantes realizarem um exercício da cidadania ativa, desenvolvendo cada vez mais os espaços de participação popular característicos de sociedades democráticas - Freire, Benevides, Gohn, Pontual. Admite-se, também, que essas experiências de Orçamento Participativo vêm 
contribuindo para o desenvolvimento e integração de outras práticas participativas. Esta pesquisa teve por objetivo estudar o instrumento de gestão democrática denominado "Orçamento Participativo", implementado pela Administração Municipal da Prefeitura de Araraquara/SP, trabalhando com a hipótese de 
que esse mecanismo de participação popular contribui para a educação para a cidadania da parcela de munícipes que participam desse processo, incentivando que estes se insiram em outros espaços de participação e de controle social. O que se pode perceber é que essa participação colabora, de fato, para a 
formação cidadã, como uma espécie de "escola de cidadania", pois a pesquisa mostrou os diferentes aprendizados dos seus participantes, bem como o envolvimento dos mesmos em diversos Conselhos de Políticas Públicas, o que acabou favorecendo a integração entre eles. Para esse desenvolvimento, a 
pesquisa fez uso da metodologia qualitativa, utilizando, dentre outros instrumentos, a entrevista semi-estruturada, a análise de documentos e a observação participante nas reuniões do OP. Esse estudo possibilita afirmar que essas experiências são importantes para a construção de uma "cidade educadora", na 
qual aconteçam políticas públicas que despertem para valores como a igualdade e a solidariedade e estimulem o exercício da cidadania, despertando cada vez mais interesse em participar e se conceber como cidadão.
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Os estudos de recuperação, que foram implantados com a Lei no 5.692/71 para os alunos com aproveitamento insuficiente durante seu percurso escolar, eram oferecidos após as avaliações semestrais visando à recuperação das notas para sua aprovação. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional — Lei no 9.394/96 e a implementação do Regime de Progressão Continuada em Ciclos nas Escolas Estaduais de São Paulo, esses estudos adquiriram grande importância para a consolidação da aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades. Esses estudos passaram a ser oferecidos, durante o 
ano letivo em horário diverso ao das aulas regulares. A finalidade da pesquisa que localizou as normatizações federais e estaduais que analisaram, explicaram e conceitualizaram os estudos de recuperação, desde sua implantação até o início do ano de 2002, foi procurar identificar os elementos que definem o 
encaminhamento dos alunos para esses estudos, assim como os desafios que as escolas enfrentam para que os estudos de recuperação possam se transformar em mais uma oportunidade de aprendizagem para os alunos que deles necessitam.
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As políticas educacionais, a necessidade de adoção de novos modelos de administração da educação e a implementação de reformas nesse campo, na década de 1990, constituem-se no foco de interesse deste trabalho. Procura-se analisar as estratégias de descentralização da educação no Rio Grande do Norte, 
desvelando as práticas concebidas nos planos e programas governamentais. Busca-se, também, evidenciar os aspectos da descentralização que estão propostos no modelo de gestão do sistema de ensino adotado pela Secretaria de Educação e Cultura – RN, no período de 1995 a 1999. Para isso, utiliza-se a 
pesquisa bibliográfica, a análise documental e, como instrumento de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada. São realçadas, neste estudo, as concepções de participação, de autonomia e de gestão democrática inerentes ao processo de descentralização na área de educação. Compreende-se que a 
descentralização, como vetor da democracia, requer não só determinadas condições que assegurem o acesso universal às informações necessárias mas que todos os segmentos da instituição tenham assento nos colegiados, e que os processos de gestão e a tomada de decisões sejam transparentes. Esta análise 
revela a importância da criação de instrumentos promotores de autonomia, de participação e de gestão democrática para a concretização de um sistema descentralizado. Entende-se que esses mecanismos ainda são propostos de maneira vaga nas diretrizes governamentais, dificultando a consolidação do modelo 
democrático de gestão. Tendo como parâmetro essa perspectiva de análise, pode-se constatar que a adoção de um modelo de gestão designado por lei não estabeleceu meios efetivos de participação, propiciando, em conseqüência disso, encaminhamentos centralizadores de decisões os quais se contrapunham 
às ações democráticas
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As recentes políticas públicas da área de educação superior têm causado significativas mudanças no modelo de formação dos cirurgiões-dentistas no Brasil. A expansão do ensino de graduação se constituiu em um dos temas que mais mobilizaram os distintos sujeitos da área acadêmica e profissional da 
Odontologia. O objetivo desta tese é analisar os novos modos de regulação das políticas de educação superior no Brasil no contexto dos cursos de graduação em Odontologia. Foi realizada uma pesquisa documental, com foco na legislação referente às políticas de expansão e de democratização da educação 
superior nos governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-2008). Foi desenvolvida uma investigação de abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa foi desenvolvida pela análise dos dados de fontes secundárias: Censo da Educação Superior (1995-2008), Questionário Socioeconômico dos 
Estudantes de Odontologia do ENADE 2004 e 2007 e das súmulas dos pareceres da CES/CNE (1997-2007) sobre os processos de autorização e reconhecimento dos cursos de graduação em Odontologia. A abordagem qualitativa foi realizada por meio de três entrevistas com atores sociais que atuaram na 
definição das políticas de expansão do ensino de Odontologia no âmbito do da CES/CNE e com os cinco coordenadores dos cursos de Odontologia em Belo Horizonte. A legislação educacional foi um importante instrumento para materializar e operacionalizar a ação e concepção desses governos sobre a 
expansão e democratização do acesso a educação superior no Brasil. Além disso, também foram analisadas as interações e os conflitos de distintos sujeitos em torno dessas regras em diferentes espaços de regulação. No âmbito da CES/CNE, os resultados mostraram que havia uma divergência entre os 
critérios adotados para abertura /reconhecimento dos cursos de graduação em Odontologia pela CES/CNE e SESu/MEC de um lado e a Comissão de Especialistas e CNS de outro lado. Entretanto, também, apontaram para a convergência entre esses atores, que pode ser avaliada, no período estudado, pelo 
grande percentual (53%) de pedidos de autorização de abertura de cursos de Odontologia que foram indeferidos. Neste contexto, buscamos ainda, analisar as tendências da expansão do ensino de graduação em Odontologia. Os resultados revelaram suas principais características: grande ampliação da oferta de 
formação, em termos de cursos (112%), vagas (124%), ingressantes (61%), matrículas (35%) e concluintes (25%). Essa expansão ocorreu principalmente no setor privado; e foi acompanhada pela busca de novos mercados educacionais para além das Regiões Sudeste e Sul; tendência de diversificação da 
oferta de formação, principalmente com a criação de novos cursos de graduação em centros universitários e faculdades de odontologia; diminuição da competitividade dos processos seletivos para a área de Odontologia, tendo em vista a grande redução da relação candidato/vaga (51%). Observou-se uma 
ligeira tendência de maior heterogeneidade social e racial entre os estudantes de Odontologia. As entrevistas com os coordenadores dos cursos revelaram os efeitos da expansão da oferta de formação de Odontologia em Belo Horizonte, tais como a diminuição da demanda pelo curso, a maior heterogeneidade 
na composição sócio-demográfica dos estudantes e a uma maior hierarquização entre os cursos/IES, por meio da diversificação e diferenciação institucional e por meio dos mecanismos de avaliação externa. Esses efeitos causaram uma mudança no modo de regulação vigente, da oferta para o modo de 
regulação pela procura. Trata-se do estabelecimento de uma relação de interdependência entre os cursos/IES, que se configura, assim, como um novo espaço de regulação local, que é marcado pela concorrência em torno de estudantes que desejam manter ou atrair. Desse modo, os cursos/IES desenvolvem 
estratégias tais como, a diversificação do processo de seleção/recrutamento dos alunos e dos turnos de oferta do curso e buscam construir uma diferenciação das suas ofertas educativas por meio da adoção de novos métodos de ensino e de conteúdos, qualificação do corpo docente, dentre outras.
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Esta pesquisa investigou as “Tendências de Organização do Processo Escolar no Contexto das Políticas Educacionais”. Nos dois primeiros capítulos, dedicou-se ao estudo dos processos de descentralização e desconcentração e suas implicações na organização escolar, no contexto das políticas educacionais. 
Com efeito, este quadro teórico permitiu discutir as reformas educacionais descentralizadas nos países da América Latina a partir dos eixos: gestão, qualidade e eqüidade, formação e capacitação docente e financiamento. No Brasil, ao abordar os reflexos destas reformas em consonância com o processo de 
municipalização e das mudanças advindas da LDBEN, permitiu revisar propostas político-pedagógicas de organização do processo escolar em ciclos de alguns estados brasileiros, como mecanismos de redução da repetência escolar, correção do fluxo escolar e melhoria da qualidade do ensino. No terceiro 
capítulo, analisou as políticas educacionais preconizadas pela SEE/MG e as propostas dos ciclos escolares a partir da década de 80, recorte desta pesquisa, identificando períodos de implementação, ruptura e continuidade. Percebeu-se que algumas estratégias são comuns nestas políticas, tais como: mudanças 
no padrão de gestão educacional, programas de formação e capacitação docente, reorganização dos componentes curriculares, mecanismos de avaliação de desempenho do sistema escolar, estratégias estas relacionadas à eqüidade e qualidade do ensino. No último capítulo, na pesquisa de campo, utilizou-se a 
técnica do Grupo Focal (GF) com o objetivo de dialogar com os professores envolvidos em experiências escolares de seriação e ciclos, no sentido de compreender as formas de organização do processo escolar, sem perder de vista os princípios da flexibilização e da autonomia. A análise dos depoimentos deu-
se a partir de três categorias: a gestão e funcionamento do sistema educacional, as estratégias políticas de implementação de ações favoráveis às inovações educacionais e os programas de melhoria da qualidade e eqüidade do ensino. No âmbito da escola, quando a política torna-se operativa envolvendo vários 
sujeitos, percebeu-se que há clareza das diretrizes formuladas pela SEE/MG, porém x sucesso da implementação continua dependendo da clareza com que as metas e os objetivos são fixados, das condições políticas, administrativas e econômicas e de medidas de acompanhamento das ações implementadas. 
Nessa direção, com o objetivo de-se da Metodologia de Delphi, como método de prognóstico e previsão. A análise comparativa dos resultados dos questionários aplicados a um grupo de vinte educadores/especialistas apontou tendências que, segundo os especialistas, estão relacionadas ao conjunto de ações de 
programas de melhoria da qualidade e eqüidade do ensino. Ou seja, a estratégia de organização escolar está inserida nas propostas que garantam a efi
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O objetivo desta pesquisa foi compreender a temática de gestão colegiada em sua dimensão institucional dos Colegiados Escolares em Minas Gerais  nos anos de 1990, a partir das categorias participação e autonomia empiricamente identificadas de modo recorrente na retórica e nas práticas das políticas 
públicas estaduais, destacando as continuidades e rupturas históricas entre diferentes momentos de gestão político-administrativa, bem como nas percepções dos sujeitos envolvidos. Foram considerados os supostos das tendências de gestão conservadora/tradicional, democrática e gerencial, bem como a tensão 
dos princípios e da prática colegiada no âmbito do instituinte e do instituído. Procurou-se analisar as retóricas e ações da prática colegiada expressas no Colegiado Escolar como forma de entender, um última instância, a relação do Estado com o sistema educativo escolar por meio das políticas públicas ou da 
reforma educacional em Minas Gerais. A análise teórica sobre o sentido geral da reforma educacional, com destaque para os princípios da participação e da autonomia fundamentou-se nos estudos de Thomas Popkewitz, Gimeno Sacristán, Lícínio Lima, João Barroso, Vitor Paro; foram referências à análise da 
reforma em Minas Geais os estudos de Mara Marques, Lucia Teixeira, Marcelo Silva, que, entre outros, forneceram subsídios acerca das políticas públicas no Estado. A análise documental abrangeu os documentos dos Programas de Capacitação de Dirigentes Escolares implementados em Minas Gerais ? 
PROCAD (1977) e PROCAD, Escola Sagarana (2000), com o sentido de verificar como os mesmos expressam as diretrizes internacionais, nacionais e estaduais sobre as práticas colegiadas, articulando-as ao contexto das instituições escolares. O trabalho de campo se deu por meio das entrevistas semi-
estruturadas com um grupo de sujeitos envolvidos nos Colegiados Escolares , diretores, pais/mães de alunos e professores, tendo em vista identificar suas percepções ou racionalidades acerca da prática colegiada. À guisa de conclusão, a despeito das especificidades dos programas formativos e das percepções 
dos diferentes segmentos escolares, em termos de continuidade destacamos que as condições para a democracia efetiva pautada na autonomia e na participação são um ideal a ser efetivado e a questão central não é a existência, em si, de canais institucionais que visem a este fim, como os Colegiados Escolares, 
mas a superação da histórica tendência de gestão conservadora/tradicional pautada em relações baseadas no arbítrio, na normatização e na frágil participação no contexto de um Estado patrimonial e avesso à política.
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A municipalização é uma modalidade de descentralização. Para analisar o processo de municipalização do ensino em Goiás, propus os seguintes objetivos: apontar, no decorrer da história de Goiás, os momentos fortes de centralização, descentralização e municipalização; verificar como ocorreu a 
municipalização prevista a partir da legislação de 1996; analisar o crescimento ou diminuição das redes municipais/estadual a partir da legislação de 1996. Esta investigação parte da pesquisa bibliográfica e da análise de documentos coletados nos seguintes órgãos: IBGE(Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), SEE (Secretaria Estadual de Educação de Goiás), CEE (Conselho Estadual de Educação de Goiás), UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás) e UNCME(União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás), para analisar como se deu a municipalização no Estado de Goiás. Merece destaque o fato da Constituição Federal de 1988, ter garantido ao Município o “status” de ente federado, conseqüentemente novas atribuições, em especial no campo 
educacional, foram definidas. A legislação posterior à Carta Magna revelou-se fortemente indutora à municipalização do ensino, sobretudo a Emenda Constitucional 14/96, criando o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), a Lei 9424/96, 
que regulamentou a Emenda Constitucional, e a nova LDB, Lei 9394/96, ao especificar as atribuições municipais bem como ao definir o que pode e o que não pode ser considerado como despesas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. O presente trabalho aborda medidas tomadas para 
municipalizar o ensino goiano desde o período colonial até o ano de 2003. Passa pelas leis estaduais da Primeira República, pela descentralização via expansão educacional ocorrida no período denominado “Marcha para o Oeste”, pelas discussões e aprovação da LDB de 1961, pela descentralização da 
5692/71, pelo Plano Decenal de Educação e, finalmente, pelo estabelecimento de Convênios entre Estado/Município e pela criação dos Sistemas Municipais de Ensino no Estado de Goiás. Os resultados evidenciam o crescimento da rede municipal, a partir de iniciativas tanto de nível estadual quanto dos 
próprios municípios, principalmente em relação às séries iniciais do ensino fundamental. Esta nova situação alterou o vínculo profissional dos docentes que passaram a integrar as redes e/ou sistemas municipais
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Para além dos muros, até bem pouco tempo observava-se que a escola pública funcionava de forma isolada e, os problemas internos, pensavam-se, eram solucionados pelas orientadoras, supervisoras e inspetoras. Na atualidade, a construção da gestão democrática nas escolas remete-nos a reflexões 
substantivas sobre essa rotina. E possível pensar que as recentes mudanças na gestão da escola seja resultado das pressões da forma de atuação (interna e externa) com vista a superar a intolerância, o autoritarismo, a arrogância e, até mesmo o desrespeito aos modos de vidas e as culturas desenvolvidas pelo 
seu público. No entanto, o que nos revela essa novo momento de democratização do espaço escolar? Como os sujeitos envolvidos têm entendido e "incorporado" esse novo desafio em seu cotidiano? São questionamentos que nos fazem pensar e, consequentemente, tentar encontrar respostas ou orientações 
que nos apontem para a compreensão dessa realidade.
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Ao longo da História do Brasil, a partir da Independência, a descentralização da Educação possibilita a seguinte periodização: Império e Primeira República (1822-1930), períodos democráticos e ditatoriais subseqüentes (1930-1988), democracia formal (1988-2001). Tal periodização é determinada pelo 
significado que a descentralização adquire tanto nos discursos, quanto na implantação de tal política. A retrospectiva histórica propicia a reflexão sobre a permanência do descompromisso das elites brasileiras com a educação elementar. Essa postura expressa nas políticas públicas educacionais revela-se a 
despeito das rupturas institucionais, uma vez que a descentralização é mantida nos diferentes governos e contextos. Finalmente, é possível observar o caráter frágil e circunstancial da descentralização como política pública.
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Este trabalho objetiva apreender a concepção de autonomia da escola expressa pela retórica da reforma educacional, em particular, nos projetos político-pedagógicos das escolas inseridas no Projeto Escola Para o Século XXI implantado pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia em 1998. Constituída 
oficialmente a partir da década de 1990, a reforma educacional imprimiu um outro caráter à questão da autonomia da escola submetendo-a aos princípios da organização do mercado, como a eficiência, a eficácia e a competitividade. A autonomia é diretamente referida, nesse contexto, à modelos de gestão e 
administração da escola considerados mais eficazes porque mais flexíveis, mais eficientes porque tem suas ações e decisões descentralizadas da instância central, assumindo portanto, um caráter de funcionalidade dentro do processo de produção capitalista. Esse estudo evidenciou a metamorfose operada com 
o conceito de autonomia que, de princípio educativo sob o cânone da construção de uma educação emancipatória, torna-se um meio, um instrumento para a obtenção de um fim específico: a racionalização dos processos de gestão e administração da escola. A autonomia, nesse sentido, encontra limites 
históricos para a sua realização e no contexto das políticas educativas se reverte em autonomia tutelada, funcional e restrita.
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A presente pesquisa analisa as percepções de diretores de escola sobre o processo de incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em seu trabalho. Focamos o diretor de escola como o organizador do trabalho da escola. Desta forma, as TICs devem estar inseridas na gestão da escola, 
para que haja unicidade de objetivos educativos com as TICs e não somente um trabalho de práticas isoladas de professores. O levantamento bibliográfico realizado abrange as áreas da Administração Escolar e da Tecnologia Educacional. A partir da síntese de assuntos correlatos das duas áreas de estudo foi 
possível elaborar um instrumento de coleta de dados: uma escala Likert. Esta escala, construída à partir das dimensões de trabalho do diretor de escola, pedagógico, administrativo e político, objetiva analisar os fatores significativos do trabalho do diretor de escola usando as TICs. A escala foi aplicada nos 
alunos, diretores de escola da rede estadual paulista de ensino, do curso de Especialização em Gestão Educacional (CEGE) entre os meses de janeiro a março de 2007. Os dados obtidos foram analisados de forma quantitativa, segundo a Análise Fatorial Exploratória. Identificou-se 13 fatores que são 
significativos para o uso das TICs na escola e no trabalho do diretor, entre eles a colaboração dos diretores e professores na elaboração de projetos usando as TICs, a necessidade das Diretorias de Ensino em dar suporte aos diretores, as habilidades do diretor, a comunicação e o contato com a comunidade. As 
dificuldades em torno da utilização pedagógica das TICs e os escassos programas de formação continuada são fatores importantes para os diretores para que haja a implementação de projetos e atividades na escola
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Gestão democrática: a simulação do 
gerenciamento democrático da escola 
pública

producao social do 
conhecimento

A presente dissertação tem como objetivo analisar os processos da comunidade escolar na construção de uma escola pública de qualidade, procurando explicitar a relação entre gestão democrática e escola democrática. Para tanto, tomou-se como referencial a implantação da gestão democrática na rede pública 
de ensino no Município do Rio de Janeiro, examinando-se a veiculação ideológica das propostas da gestão da Secretaria Municipal de Educação através da Multieducação e a atuação do Conselho Escola-Comunidade. Em consonância com o Governo Federal e os organismos internacionais, a Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro instala no interior da unidade escolar um órgão de caráter consultivo, o Conselho Escola-Comunidade, que assessora a direção da escola no gerenciamento das verbas públicas e na captação de recursos financeiros e materiais de qualidade e eqüidade para a população. Com o 
deslocamento da responsabilidade do gerenciamento da escola para a comunidade escolar e aos empresários interessados em abatimento nos impostos, o Estado se desobriga de suas funções, implantando a forma mais autoritária de administração escolar, não reconhecendo maneiras próprias de cada unidade 
de ensino se autogerenciar e não legitimando a construção democrática de cada escola, pois engessa o Conselho e a direção em uma pseudo autonomia.
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Políticas educacionais e resultados 
estudantis: a medida da política em 
ação

politicas e gestao da 
educacao

politicas educacionais; ensino 
fundamental; justica social

O presente trabalho tem como objeto de estudo a relação entre ações e prescrições governamentais e desempenho educacional no ensino fundamental público do município de Curitiba, a partir dos resultados estudantis do Ideb, nos anos de 2005 e 2007, referentes aos anos iniciais e finais desta etapa da 
educação básica. Embora organizado como curso único, a partir da Lei Federal 5.692/71, o ensino fundamental mantém a mesma estrutura organizacional dos cursos precedentes, primário e ginásio, o que facilita a participação de diferentes esferas governamentais na sua oferta e manutenção. Em Curitiba, a 
oferta desta etapa da educação básica é partilhada, com a priorização de uma das partes, entre a rede estadual e municipal. O estudo discute os possíveis efeitos das ações e prescrições governamentais nos resultados estudantis, tendo como pressupostos a educação como um direito social e o Estado como 
responsável pela sua justa distribuição através de políticas equalizadoras. O estudo resulta em um panorama do ensino fundamental em Curitiba. A análise conclui, a partir dos dados empíricos, que a parte do ensino fundamental com oferta e manutenção prioritária em uma determinada rede apresenta 
resultados mais homogêneos e quando esta parte não é considerada prioritária os resultados se mostram mais heterogêneos, indicando uma possível relação entre intensidade e regularidade de políticas educacionais e os resultados estudantis mais equitativos.
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Estrutura, organização e políticas de 
gestão nas escolas rurais da rede 
pública municipal de uberlândia, no 
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A presente pesquisa tem como objeto de análise a organização do trabalho escolar nas escolas rurais do município de Uberlândia, Minas Gerais, no período de 2001-2004, com ênfase no tratamento dos aspectos que caracterizam a gestão escolar. Nesse sentido, analisa-se como se processou a implementação 
do Projeto Político Pedagógico da Escola, a eleição para o Provimento do Cargo de Diretor, e a relação escola/comunidade. As indagações que subjazem o percurso desta pesquisa são traduzidas da seguinte forma: Que aspectos imprimem identidade às escolas do campo? Quais as influências e contribuições 
dos movimentos sociais nas elaborações das políticas educacionais? Quais os princípios, concepções e valores nortearam a democratização da escola no município de Uberlândia no período de 2001-2004, especialmente, da escola do campo? Estudos preliminares nos permitem afirmar que o atendimento à 
educação voltada para o campo foi tratado, na realidade brasileira, de forma marginal no âmbito das políticas públicas para a educação do campo, onde há a maior incidência de analfabetismo, figurando o crônico índice de 28,7% de pessoas na condição de analfabetos absolutos. Nesse sentido, a análise das 
políticas voltadas para a educação do campo é essencial para o incessante processo de ressignificação dessa modalidade de ensino para que alcance, de forma exitosa, uma parcela da população que historicamente tem ficado excluída da educação formal
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Sistema único de educação básica no 
estado de mato grosso

politica e gestao da 
educacao
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Este trabalho apresenta uma análise da implantação gradativa do Sistema Único de Educação Básica no Ensino Público do Estado de Mato Grosso, no governo de Dante Martins de Oliveira, durante o período de 1995 a 2000. Para isto apresentamos um rápido histórico do Estado, o perfil do sistema 
educacional e, para fundamentação dessa pesquisa priorizamos os seguintes assuntos: a política da gestão democrática no ensino público do Estado de Mato Grosso nos seus diversos aspectos tais como: reorganização do sistema educacional, fortalecimento da escola pública, valorização e profissionalização 
dos profissionais da educação, avaliação do sistema educacional, escolha dos diretores escolares, criação e formação dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar, recursos financeiros da escola pública e, ainda os critérios exigidos para a implantação dos Convênios de Gestão Compartilhada e de 
Gestão Única. Apresentamos um rápido estudo do processo em desenvolvimento ainda da Gestão Compartilhada no Município de Mirassol D'Oeste e de Gestão Única no Município de Comodoro. A partir dessa análise, identificam-se os limites e possibilidades dos avanços relacionados às reformas que vem 
ocorrendo nas escolas públicas de Mato Grosso.
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A instituição da supervisão de ensino e 
a municipalização em valinhos: tensões, 
conflitos e incertezas

estado, politicas e 
gestao educacional

supervisao de ensino; 
municipalizacao; patrimonialismo

Este trabalho se propõe a analisar a instituição da supervisão de ensino no município de Valinhos, após a municipalização, procurando explicitar as tensões e conflitos presentes nesse processo, demonstrado pela ausência de conhecimento do papel do Supervisor de Ensino. Evidencia-se a existência de um 
confronto entre uma organização administrativa tradicional e patrimonialista, pautada em um sistema de crenças e valores, e o novo desenho institucional racionalizante, proposto pelo Estado, por meio da municipalização da educação. Para a realização deste estudo utilizou-se o referencial teórico 
desenvolvido por Max Weber relativo ao papel da racionalidade técnica e substantiva na constituição do capitalismo ocidental e do Estado Moderno. Em especial, são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa os conceitos e categorias relativos à racionalização administrativa, às formas de organização 
e desenvolvimento dos quadros administrativos. Neste ponto, interessa-nos em particular, o desenvolvimento do cargo e da função de supervisão e os conceitos de patrimonialismo e organização burocrática.
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A questão da municipalização da 
educação em guarulhos : 1997-2004
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O trabalho aborda o processo de policy making em Guarulhos ao longo de três legislaturas (1997-2004). Ressalta a tensão entre o governo local e a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo quanto ao processo de municipalização do ensino fundamental, o qual culmina com a rejeição pela instância 
municipal do modelo de municipalização proposto e a constituição do sistema municipal educacional de Guarulhos. Assinala que, embora importantes, dispositivos constitucionais e legais não foram suficientes para alterar o quadro educacional local. A mudança só ocorreria após 2001, com a chegada ao 
poder de atores sociais e políticos, oriundos de partidos e entidades de classes, com destaque para o PT e a APEOESP, comprometidos com a questão social e com os ideais de participação e justiça social
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Sistemas públicos de educação básica: 
descentralização, relações 
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financiamento - minas gerais/brasil.
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educativas locais

politica educacional no brasil;sistemas 
locais de educacao

O problema geral implicado neste estudo relaciona-se com a efetivação do regime de colaboração, estabelecido na Constituição Federal de 1988 (caput, art. 211). O objetivo do estudo dirige-se para a preensão dos mecanismos reais de seu exercício. A autonomia jurídico-política estabelecida para os sistemas 
municipais de Educação básicaé analisada frente às relações e restrições com os níveis superiores de governo. Qual o tipo de autonomia dos sistemas de ensino construída após 1996? Esta análise destaca a natureza essencialmente política das relações entre as sistemáticas de financiamento público e a 
capacidade de decidir e implementar políticas pelos governos locais
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Organização do trabalho escolar e a 
atuação do administrador-escolar

organizacao escolar; trabalho 
pedagogico; planejamento

Este é um estudo de caso feito sobre o Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira, na cidade de Pires do Rio - Goiás, uma escola de ensino fundamental e médio. O objetivo do estudo foi compreender como a atuação do diretor da escola influencia na organização e no planejamento do trabalho pedagógico. Para 
atingí-lo, foi necessário trilhar o seguinte caminho: descrever a organização do trabalho pedagógico realizado pelos professores; identificar o estilo de gestão da direção da escola; examinar as relações existentes entre o trabalho pedagógico docente realizado e a atuação do diretor. Procurei, antes, fazer um 
estudo e um breve relato das vertentes teóricas e estudos sobre administração escolar no Brasil, buscando conceitos que analisem o caráter específico, complexo e heterogêneo dos modelos de organização escolar a partir de imagens, metáforas e modelos analíticos. Em seguida, apresento o percurso 
metodológico, destacando o tipo de pesquisa realizado, os instrumentos, as fontes de dados e os procedimentos de análise. Finalmente, busquei descrever o discurso dos professores, as observações realizadas e a análise documental, oferecendo uma compreensão da prática organizacional da escola e da ação 
dos atores envolvidos no contexto escolar.
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estado da educação de são paulo no 
período de 1999 a 2002 : possibilidades 
e limites da autonomia da escola 
pública
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A administração da educação no estado de São Paulo, no período de 1995 a 1998, sob o governo de Mário Covas, pautou-se pelos princípios e métodos gerenciais das empresas privadas que tiveram continuidade na segunda gestão de 1999 a 2002. A produtividade, a flexibilidade, o controle de resultados e a 
redução de custos foram defendidos como mais eficientes se comparados -se a essa proposta a definição do currículo pela SEESP, destinado à formação de jovens e adultos, relacionada à pedagogia das habilidades e competências, cujo objetivo foi moldar um indivíduo adaptável ao mundo do trabalho do 
novo capitalismo. Na administ-se na metodologia qualitativa e utilizou como técnicas de coleta de dados: a revisão bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo. Por meio desta análise foi possível propor uma reflexão sobre os limites e possibilidades da autonomia da escol
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A construção do projeto político-
pedagógico na escola municipal de 
educação infantil (emei) "florípes 
silveira de souza"

processos de ensino 
e aprendizagem em 
diferentes contextos

projeto politico;pedagogico; 
autonomia; gestao democratica

Esta dissertação é resultado da pesquisa realizada durante o período de 2004 a 2006 na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) “Florípes Silveira de Souza” no município de Bauru sobre o Projeto Político-Pedagógico cujos objetivos foram: identificar no plano teórico os elementos que constituem o 
Projeto Político- Pedagógico para a orientação e construção do referido Projeto na unidade escolar; observar e identificar com a equipe da Emei “Florípes Silveira de Souza” as concepções, papéis, mecanismos atribuídos e empregados na elaboração do Projeto Político-Pedagógico; resgatar a ação intencional 
de planejar e a potencialidade do coletivo; gerar o fortalecimento do grupo e sua unidade aumentando o grau de realização profissional dos membros da comunidade escolar; contribuir na formação continuada em serviço dos profissionais na elaboração do Projeto Político - Pedagógico. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa-ação, pois enquanto pesquisadora e ao mesmo tempo diretora da referida escola, estabeleceu-se contato integral com o grupo pesquisado, coletando informações sobre os profissionais (professores, serventes e merendeiras) e também sobre o cotidiano escolar, a rotina dos alunos e dos 
professores. O recurso metodológico utilizado propiciou um mergulho na realidade estudada e acionou a participação dos sujeitos na problemática das situações vivenciadas. Do ponto de vista teórico, discorreu-se sobre os princípios da Gestão Democrática e da Autonomia da Escola, ao mesmo tempo em que 
se discutiu as bases legais da educação infantil em nível nacional e no município de Bauru. O resultado desta pesquisa está expresso através do chamado “documento final”, que retrata a construção do Projeto Político - Pedagógico da Escola Municipal de Educação Infantil “Florípes Silveira de Souza”. Por 
tratar-se de uma pesquisa inédita na Rede Municipal de Ensino de Bauru, acredita-se na sua contribuição aos educadores, não apenas desse município, mas a todos os envolvidos nas questões político - pedagógicas da educação infantil.
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públicas estaduais de miracema do 
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O presente trabalho é resultado de pesquisa desenvolvina em nível de mestrado, com linha de investigação em polítcas e gestão da educação e problematiza o processo de gestão das escolas públicas estaduais do Estado do Tocantins, com enfoque para as escolas da Cidade de Miracema, jurisdicionadas à 
Diretoria Regional de Ensino – DRE de Miracema. Neste estudo, refletimos as estratégias de democratização e descentralização das escolas públicas do Estado, por meio do Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada – PECGC. O referido programa foi implantado no Tocantins, a partir de 1997 
e, segundo o discurso oficial, objetiva “promover a autonomia financeira, administrativa e pedagógica, além da garantia de participação democrática das comunidades” escolar e local. O PECGC, ao se originar no contexto da década de 1990, tende a assimilar as características e tendências das reformas do 
Estado vigentes. No campo da educação se incorpora a lógica da descentralização da gestão e autonomia dos sistemas educacionais que, na verdade, colocam a educação em um claro processo de internacionalização do ensino, assumindo uma lógica excludente, voltada para os objetivos do sistema capitalista. 
Foi possível depreender que as políticas de educação adotadas no Estado do Tocantins apontam para um caráter gerencial expresso pelo PECGC, reforçando a desconcentração da gestão com o distanciamento do Estado das suas obrigações sociais. Esta mesma lógica é refletida localmente através do aceite 
destas políticas e sua implementação – sob a orientação da Secretaria da Educação – pelas escolas estaduais da Cidade de Miracema. Este modelo de gestão evidencia, nas escolas pesquisadas, o exercício de uma autonomia relativa, agravada por um processo de democratização decretada.
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A pesquisa em pauta focaliza os trâmites educacionais promovidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no período de 1997, até o presente momento, com a promulgação da Deliberação CEE nº 9/97 que instituiu no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o regime de Progressão 
Continuada em Sistema de Ciclos, no Ensino Fundamental. Essa Deliberação tem como suporte e fundamentação o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – LDB. A proposta instituída por essa deleberação e outros diplomas legais insere-se num 
sistema de ciclos com duração de oito anos divididos em dois ciclos, um de quatro anos, Ciclo I, constituído pelas antigas séries de 1ª a 4ª, e Ciclo II, pelas antigas séries, de 5ª a 8ª. Este trabalho procura analisar se a adoção dessas medidas trouxe algumas implicações e mudanças significativas nos 
procedimentos didáticos, nas formas de avaliação e recuperação permanente e paralela, permitindo, com isso, o progresso da aprendizagem dentro do ciclo, sem reprovação ou retenção, fixando essa possibilidade, apenas, para os finais de ciclos. O campo de atividades do Ciclo II é a arena de trabalho da 
pesquisa Procura-se analisar, após a implantação desse sistema, o impacto causado na população docente e discente, nos especialistas da educação, como na sociedade que dela usufrui, os acertos e desacertos, sucessos e insucessos, prós e contras. Procura investigar qual a relação que existe ou se pode 
estabelecer com a filosofia de formação do futuro profissional da educação egresso dessa escola e que para ela retorna como profissional da educação. O amparo metodológico vem da realização de entrevistas pouco ou nada estruturadas, questionários, observação participante ou simplesmente aberta, pesquisa 
bibliográfica e documental. Busca-se com isso, chegar a resultado, que, se não responder aos desejos aqui enunciados, provoque novas buscas sempre procurando melhores aproximações da realidade em questão.
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O presente trabalho descreve algumas condições educacionais das Regiões Metropolitanas de Curitiba e Londrina a partir de dados da Aprova Brasil 2007 e de dados coletados pelo Núcleo de Política e Gestão e Financiamento da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Paraná. Parte-se da análise do arranjo metropolitano e suas particularidades de institucionalização no contexto do federalismo e organização urbana do território brasileiro, as que imprimem fortes marcas nas dinâmicas de gestão, que por sua vez permeiam as condições educacionais das Regiões 
Metropolitanas de Curitiba e Londrina. Para refletir sobre essas questões, descrevem-se dados e informações considerados relevantes, dentro dos limites temporais deste trabalho, a fim de discutir a natureza dos desafios de gestão metropolitanos e suas implicações para as condições educacionais. Quanto aos 
resultados, em geral, pode-se afirmar que as Regiões Metropolitanas como arranjo institucional, no contexto do federalismo no Brasil, apresentam poucas possibilidades reais de articulação e ação cooperativa entre os municípios integrantes das mesmas. Na área da questão educativa, as responsabilidades 
transferidas do Governo Federal para as outras esferas governamentais se concretizam de forma desigual no território, muitas vezes aprofundando as desigualdades historicamente existentes e acentuando-se nos polos metropolitanos e nos municípios com menor nível de integração ao polo metropolitano.
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A I Conferência Municipal de Educação de Piracicaba foi um espaço que propiciou a ampliação do conceito de cidadania, uma vez que, nesse fórum, os agentes educativos e da sociedade, como um todo, puderam, pela primeira vez, discutir e deliberar sobre questões referentes à educação no município. Esse 
evento configurou um movimento ímpar na história educacional de Piracicaba, uma vez que a Conferência, ao se constituir em um Fórum de caráter deliberativo, solicita à máquina estatal o cumprimento de decisões provenientes de instâncias que não fazem parte da estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação. As diretrizes aprovadas pela Conferência traziam como indicativo a intenção de democratizar o espaço público estatal na esfera municipal, por meio da introdução de mecanismos de participação que objetivassem o alargamento desse espaço público. Na área de gestão do espaço 
público deliberou-se por uma reforma administrativa que extinguisse a departamentalização da estrutura administrativa, promovendo, por meio de sua unificação, a integração de todos os órgãos da Secretaria de Educação. Essa medida desencadearia um processo de descentralização das decisões desta, 
proporcionando a seus agentes maior possibilidade de intervenção no processo educativo. Este estudo trabalhou com a hipótese de que a Reforma Administrativa deliberada em Conferência encontrar-se-ia implementada, dado o interesse demonstrado pelo governo eleito em implementar mecanismos que 
possibilitassem práticas de gestão democrática da educação e da escola, bem como a importância dada a essa diretriz na I Conferência, colocando-a como prioritária à implementação das demais diretrizes. O objetivo deste estudo foi promover a verificação e análise de como se deu a implementação da 
Reforma Administrativa deliberada na I Conferência Municipal de Educação de Piracicaba. Isso se justifica uma vez que a implementação desta diretriz desencadearia um processo de implementação das demais diretrizes da área de gestão deliberadas pela I Conferência. Desenvolveu-se este estudo a partir de 
entrevistas com os decisores, e também por meio de análise de documentos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação que apontassem para a implementação ou não da diretriz investigada. Este estudo apontou para a não confirmação da hipótese central desta pesquisa, que pressupunha encontrar 
implantada a Reforma Administrativa aprovada na I C.M.E. Isso se deveu principalmente ao fato de a S.M.E. ter ignorado tanto o processo preparatório à I C.M.E., quanto as deliberações produzidas por esta, que tinham a função de orientar a política educacional do município. As análises produzidas por este 
estudo apontam para a continuidade de uma estrutura educacional centralizada e departamentalizada.
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Na perspectiva de um estudo de caso etnográfico, a presente pesquisa é fruto da vivência e da necessidade de compreensão de como algumas práticas foram desenvolvidas e se consolidaram no cotidiano dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), notadamente no "CEFAM 
Butantã", na cidade de São Paulo, tendo como recorte temporal o período de 1989 a 2001. A presente dissertação procura analisar a gestão participativa, a partir de dois itens principais: o papel do coordenador pedagógico na implantação e manutenção da gestão participativa e as mudanças na legislação 
específica para esses Centros, especificamente no que se refere às alterações na grade curricular do curso e às alterações nos critérios de seleção de docentes e de atribuição de aulas. No texto busca-se dar voz a alunos, professores, coordenadores, diretores e dirigentes de ensino, analisando suas falas, que 
refletem suas experiências, a vivência da gestão participativa e as mudanças trazidas pela legislação para o cotidiano escolar e para sua formação enquanto cidadãos.
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Esta dissertação aborda os modos de funcionamento dos Conselhos de Escola da Rede Municipal de Colatina-ES. Visa a colocar em análise os processos de formação e as práticas em curso nesses Conselhos, considerando-os como espaço coletivo de discussão nas escolas públicas e articulador da gestão 
democrática. Busca dar visibilidade à construção histórica das organizações coletivas por meio das experiências concretizadas em diferentes tempos e lugares, tentando focar as forças em luta que forjaram modos de participação e funcionamento. Para isso, a pesquisa de campo foi realizada em dois 
momentos: durante visita às escolas para entrevistas, e no período de vivência com a participação e acompanhamento de reuniões de Conselhos, reuniões pedagógicas, recreios e outras atividades em curso na escola durante esse período. As análises empreendidas pretenderam sinalizar para a potência 
instituinte dos Conselhos de Escola na construção cotidiana de outras possibilidades de exercício democrático na gestão da escola pública.
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O presente trabalho discute o papel da equipe diretiva escolar, no contexto da educação básica e o seu lugar na construção do projeto educativo. A investigação desenvolveu-se numa escola da rede pública estadual. Os entrevistados foram indagados sobre a sua atuação enquanto grupo de trabalho, na 
elaboração-manutenção do projeto educativo, bem como a sua própria participação neste grupo. Além desses, outras pessoas ligadas a escola, foram ouvidas quanto à história da instituição e memória de fatos que foram relevantes, além disto, outras fontes foram analisadas, como documentos legais, atas, 
livros entre outros.
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O estudo tem como pano de fundo o processo de redemocratização do Brasil a partir das mudanças no discurso pedagógico oficial presentes nos textos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), relativos à gestão democrática da educação e do ensino. Nele, 
examina-se o processo de recontextualização dos referidos textos na organização da política educacional da Secretaria Municipal da Educação (SME), no discurso e nas práticas pedagógicas de escolas da Rede Pública Municipal de Ensino (RPME) no município de Pelotas, levando em consideração o 
processo de adoção da gestão democrática em andamento nesta rede de ensino. Com isso, buscou-se compreender como as comunidades escolares de duas escolas de Ensino Fundamental da RPME estão colocando em prática os ideais de democracia e participação, presentes no seu Projeto Político- 
Pedagógico (PPP), durante e/ou após a gestão municipal 2001-2004, decorrentes ou não das iniciativas implantadas por aquele governo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa na intenção de identificar e descrever experiências de democracia participativa produzidas pelas 
comunidades escolares investigadas. O processo de pesquisa envolveu análise documental, observações e entrevistas com representantes dos segmentos que compõem a comunidade escolar (estudantes, professores/as, funcionários/as e pais/mães), assim como componentes da Equipe Diretiva de cada escola 
selecionada. O desenvolvimento da investigação evidenciou, na etapa exploratória, que a gestão democrática é parte constituinte do texto dos PPPs nas escolas investigadas. No entanto, as formas eleitas pelas escolas para colocar em prática o que está escrito no PPP evidencia um grau de singularidade 
decorrente do contexto em que cada instituição está inserida apesar de adotarem para isso instrumentos comuns como: projetos pedagógicos, reuniões de diferentes modalidades, atividades festivas e fórum de discussão. Assim, os dados indicam para um movimento mais amplo na RPME no sentido oposto à 
concepção hegemônica da democracia ao evidenciar ações que buscam ampliar a participação de todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar. A singularidade também caracterizou o processo de recontextualização das políticas de democratização da gestão encaminhadas por meio da política 
educacional da SME, gestão 2001-2004 e levado a termo em cada uma das instituições. A experiência da gestão do Conselho Escolar (CE), em Utopia, e, a do Repensando Nossa Escola, em Perseverança, mostraram-se como espaços de democracia participativa no interior destas escolas e cujos efeitos estão 
contribuindo para a qualificação do trabalho e da gestão na escola.
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A presente pesquisa trata de reconstituir e visualizar a função do diretor, tendo em vista o processo de democratização das relações que se desenvolvem no processo de gestão escolar. No decorrer de todo o século XX, a função do diretor da escola pública do ensino fundamental e médio tem sido requerida 
para subsidiar o Estado nas questões do financiamento da educação e nas ações político-ideológicas de sustentação do sistema. Acreditando que a escola constitui-se em locus de mudança do processo de gestão educacional e, tendo presente as condicionalidades decorrentes do sistema, constata-se que alguns 
fatores existentes, na escola, dificultam o trabalho do diretor na construção de relações democráticas. Entre eles, a permanência histórica do grau de superioridade da função do diretor em relação aos demais trabalhadores da escola e a falta de entendimento do significado da gestão da escola, no contexto do 
desenvolvimento do ensino e da gestão da educação. Ambos individualizam a responsabilidade da gestão da escola ao seu diretor, reproduzindo as intencionalidades das políticas hegemônicas. Ao visualizar tais condicionalidades no contexto das políticas do sistema, acredita-se que o diretor e os demais 
trabalhadores da escola possam construir práticas democráticas capazes de interferir no processo de gestão do sistema educacional. 
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 A presente dissertação, intitulada Gestão Democrática e Relação Escola-Comunidade: Um Estudo Sobre a Experiência do Morro da Cruz, Florianópolis — SC analisa uma experiência de eleições de diretores vinculado ao processo de democratização, através da investigação de uma proposta de gestão 
democrática da educação, que se efetiva a partir da relação entre escola e comunidade, concretizada na Escola Estadual de Educação Básica Lauro Müller, em Florianópolis no Estado de Santa Catarina. A pesquisa de campo realizada na Escola Lauro Müller e no Fórum do Maciço Central do Morro da Cruz 
(organização surgida da articulação das comunidades dos morros, composto por dezessete núcleos comunitários) teve como sujeitos partícipes a direção e representantes de cada segmento da escola, entre pais, alunos, professores e funcionários. Fizeram parte, também, o coordenador do Fórum, um líder 
comunitário, o Coordenador da Comissão de Educação do Fórum (atual e o anterior) e a Secretária Estadual de Educação de Santa Catarina. Os dados foram coletados através de observações, documentos, entrevistas e questionários e analisados, com o suporte dos referenciais teóricos, objetivando verificar o 
envolvimento dos atores, sua mobilização, a relevância, formas e níveis de participação na gestão escolar. A análise de dados embasou-se, fundamentalmente, na metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), buscando resgatar o pensamento de uma coletividade na medida em que recupera o conteúdo 
dos depoimentos individuais em uma forma discursiva e empírica. Os resultados da análise demonstraram que a participação da Escola Estadual Lauro Müller no movimento social do Morro da Cruz reflete no processo de democratização da gestão escolar e também demonstra para a comunidade seus avanços 
e conquistas, contribuindo ainda para o fortalecimento da cidadania. Evidenciou-se que a articulação da escola e Fórum faz com que a comunidade sinta-se comprometida com o processo de gestão da escola e o quanto esse envolvimento do Fórum contribui para a garantia e concretização da democratização 
da gestão escolar.
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O presente trabalho tem por finalidade analisar o processo de construção da política nacional de formação de conselheiros municipais de educação. Estapolítica pretende, em cumprimento ao dispositivo constitucional que afirma o princípio de gestão democrática do ensino público, induzir a gestão democrática 
dos sistemas municipais de ensino a partir da qualificação de conselheiros. Com base nesta meta, já prevista no Plano de Educação do Governo Lula, no ano de 2003, o Ministério da Educação (MEC), a partir de uma combinação específica de leis, de atribuições de crédito, de administrações e de pessoal 
voltados para a realização de um conjunto de objetivos – constrói o programa de ação governamental; o Pró-conselho. Argumento que na atualidade existem dois obstáculos estruturais para a concretização da gestão democrática do ensino público. Trata-se de dar ênfase em primeiro lugar, ao aspecto genético 
da constituição da esfera pública no Brasil cuja matriz está fundada na gestão patrimonialista. Este modelo de gestão pública, conhecido pela não diferenciação entre o bem público e o bem privado, tem sido constantemente reativado nas práticas do gestor público colocando-se como entrave para a gestão 
democrática com base centrada na gestão compartilhada do Estado e que exige a separação entre o que é bem público e o que é bem privado. Já o outro aspecto a ser salientado diz respeito ao novo modelo de gestão pública conhecido como “novo gerencialismo público”, que insere na gestão do setor público 
as práticas de gestão do setor privado. Este modelo de gestão pública adquire visibilidade no Brasil a partir da reforma do Estado ocorrida no 1º governo de FHC, em 1995, refletindo as recomendações de organismos internacionais de cunho financeiro para as agendas dos Estados nacionais. Na análise da 
política nacional de formação de conselheiros municipais de educação, ambos modelos são tomados como elementos presentes na sociedade brasileira atual mas que a nova política governamental pretende minimizar. Tendo como unidade de análise o programa Pró-conselho, se dá foco à sua gestão. No 
estudo da formulação e da implementação do Programa, mapeiam-se os atores que participam direta ou indiretamente na construção da política, bem como as estratégias de implementação. O estudo da implementação “in loco” é realizado no estado do Rio Grande do Sul. O referencial teórico, analítico e 
metodológico compreende desde uma reflexão sobre a relação entre o Estado, a sociedade civil e a democracia até uma concepção analítico-metodológica para a compreensão de uma política pública. No primeiro caso, se procede a uma reflexão e discussão sobre a democracia e daí da gestão pública, cuja 
interpretação perpassa o modelo de democracia formal como regime de governo. Nesta perspectiva, a participação é considerada de forma indissociável dos direitos e princípios de cidadania. Considerando, porém, que tal relação não se presta a simplificações, é um processo articulado com as transformações 
da própria esfera pública. Trata-se, pois, de considerar o Estado como uma instituição que traz em sua gênese o papel histórico de construtor da cidadania; mas que também se constitui em uma instituição que regula e direciona podendo limitar os espaços de cidadania. Infiro que o equilíbrio das funções do 
Estado só pode ser alcançada quando a sociedade civil ocupa a sua “função estatal” exercendo controle sobre os serviços públicos e participando ativamente na elaboração e fiscalização das políticas de Estado. Já no segundo caso, trato de constituir uma matriz analítica para a ação pública que vai além dos 
modelos de análise que tomam o processo de construção da política pública (sua formulação e implementação) como momentos estanques e lineares. O foco de análise centra-se na proposição de que as políticas públicas expressam o sistema de representações do real dos atores envolvidos na ação pública. 
Numa abordagem normativa e cognitiva da política pública, coloco em evidência os vínculos existentes entre as configurações de atores e as matrizes paradigmáticas que gravitam ao redor da problemática da gestão democrática da educação. Para analisar o processo de construção da política nacional de 
formação de conselheiros municipais de educação, utilizo o recurso metodológico do estudo dos contextos cuja base acenta-se na premissa do “ciclo de políticas”. Sob esta premissa as políticas educacionais são constituídas por contextos inter-relacionados, apresentando arenas, lugares e grupos de interesse, 
cada um deles envolvendo disputas e embates. Os resultados do estudo indicam que a política nacional de formação de conselheiros municipais de educação, apresenta avanços e recuos no que diz respeito à intenção de constituir uma ação pública indutora da gestão democrática dos sistemas municipais de 
ensino. Estes avanços e recuos estão diretamente relacionados com as estratégias de gestão da política; isto é, com a tomada de decisão dos gestores oficiais da política que incorpora as circunstâncias dos contextos sociopolíticos e do poder relativo dos atores que participam diretamente na gestão da mesma. 
No contexto da influência e da produção do texto da política, observa-se a participação ativa de associações da sociedade civil na produção de sentidos para a gestão democrática da educação e daí, para a gestão democrática dos sistemas municipais de ensino. No entanto, a argumentação dos atores está, ainda, 
fortemente marcada pelo discurso jurídico e centrada especialmente na legislação sobre a organização dos sistemas de ensino. De modo geral, há um reconhecimento dos conselhos de educação como instrumentos de participação da sociedade civil na gestão da educação; todavia, sua existência (e atuação) está 
bastante condicionada ao (con)texto normativo legal e menos a uma prática social. Já no contexto da prática, há momentos, na trajetória da implementação da política, em que há um equilíbrio de forças entre os gestores oficiais (MEC) e os atores que participam diretamente na sua gestão (UNCME e 
UNDIME). No contexto local, o Rio Grande do Sul, a política nacional de formação de conselheiros municipais de educação apresenta resultados efetivos em relação aos seus objetivos. Contudo, não se pode afirmar que se constitui em uma política que induz (no sentido de ser elemento central do processo) à 
gestão democrática dos sistemas municipais de ensino, pois, no Rio Grande do Sul, este é um processo que possui história própria. Neste estado, a maior contribuição da política nacional de formação de conselheiros foi, até 2008, além da assistência técnica aos CME, a de fortalecer, a colaboração, 
especialmente, entre o Conseme/Undime-RS e o Fecme/Uncme-RS, atores sociais de fundamental importância para que a gestão democrática dos sistemas municipais de ensino torne-se uma realidade concreta no Rio Grande do Sul.
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Esse estudo se insere na Linha de Pesquisa em Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e se propõe investigar as tendências e concepções de gestão presentes no Conselho Universitário (CONSUN) e o Conselho Diretor 
(CONDIR) da UFU. Ao lado desse objetivo geral, busca analisar os diferentes modelos de gestão traduzidos nos princípios, recomendações e métodos de gestão do trabalho das teorias de administração clássica; compreender as políticas educacionais no Brasil no final do século XX e início do século XXI e 
suas implicações na gestão da universidade e identificar como as teorias da administração clássica e as políticas educacionais se fazem presentes nos processos de tomada de decisão da UFU, especialmente no CONSUN e no CONDIR. Metodologicamente o estudo se situa no campo da pesquisa qualitativa. 
Para coleta dos dados recorreu-se à entrevista semi-estruturada com seis docentes e dois técnicos da UFU que foram membros desses Conselhos por no mínimo dois anos no período de 2000 a 2004. O primeiro capítulo traz a análise das teorias de administração que se desenvolveram e balizaram as 
concepções de gestão do trabalho ao longo século, quando foram destacadas as seguintes teorias: taylorismo, fayolismo, Escola de Relações Humanas, Behaviorismo, Estruturalismo, Abordagem Sistêmica, Abordagem Contingencial, Administração por Objetivos, Gerência da Qualidade Total. Além dessas 
teorias se analisou, também, a gestão do trabalho com base na gestão democrática. No capítulo dois foram desenvolvidas análises sobre as políticas educacionais para a educação superior no contexto de desenvolvimento da globalização e do neoliberalismo no final do século XX e início do século XXI. 
Procurou-se situar a relação entre essas políticas e as orientações dos organismos internacionais como Banco Mundial, Unesco e Cepal de modo que pode- se apreender que essas orientações possuem relação bem próxima com as políticas nacionais direcionadas para o ensino superior. O terceiro capítulo 
apresenta os dados empíricos coletados junto aos sujeitos entrevistados. Ao final desse trabalho foi possível concluir que há fortes indícios do modelo de universidade operacional orientador das reformas na educação superior no contexto da reforma do Estado que por sua vez altera a concepção dos 
profissionais envolvidos na gestão dos conselhos. Também concluí-se que a internalização de procedimentos operacionais e gestoriais em conformidade a racionalidade de tempo e espaço, de anseio a maior objetividade na organização dos conselhos evidencia-se como uma concepção e tendência de gestão 
predominantemente regida pelo principio da eficiência.
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Diante de iniciativas de organização do ensino fundamental em ciclos, em contraste com a seriação, verificadas, sobretudo, nas duas últimas décadas, este trabalho, tendo por objeto ciclos, efetua um dimensionamento inicial dessas iniciativas e um levantamento das concepções de ciclos presentes na literatura, 
em documentos legais e oficiais de natureza variada, com destaque para a LDB, os PCN, e as manifestações do CEE-SP e do CNE. Partindo da hipótese de que existe uma grande diferenciação conceitual nesta temática, resgata, ainda, contribuições de algumas iniciativas de redes públicas municipais, 
particularmente de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, sendo que a proposta de ciclos da rede paulistana, implementada em 1992, é apresentada em maior profundidade. Esta dissertação situa-se dentro das preocupações com o fracasso escolar, persistente no Brasil sob vários critérios, para que se possa 
dar conseqüência à democratização do ensino. Reconhece também a existência de uma crise da escola, expressa em questionamentos de seus valores e finalidades. Considera-se que esse quadro de negação de direitos e de impasses coloca, portanto, a escola em questão. Aponta-se que uma saída histórica nessa 
situação não comporta medidas paliativas de curto alcance ou limitadas a poucos aspectos do complexo fenômeno escolar, mas que, sem abstrair os determinantes de sua existência, a escola precisa ser pensada de conjunto, ser apreendida como questão. Caracteriza a seriação como forma de organização a ser 
superada pelos ciclos e, destacada a dimensão político-cultural da escola, aborda a concepção de ciclos, problematizada em seus delineamentos históricos, relacionando-a com temas correlatos tais como progressão continuada, promoção automática, currículo e avaliação. Indica-se que propostas de ciclos 
devem ser pensadas não como experiências localizadas, mas sim como iniciativas capazes de dar sentido e significância para a escolarização de milhões de alunos, imperativo da democracia e tarefa para políticas públicas.
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A expansão da Educação Superior brasileira no setor público é uma direção expressa no documento de campanha eleitoral de Lula da Silva: Uma Escola do Tamanho do Brasil. Este trabalho analisa as políticas públicas deste nível de ensino a luz das propostas, metas e diretrizes postas neste documento e dos 
escritos de CATANI (2006), Cunha(2003), DIAS SOBRINHO (2003), GISI (2003), MICHELOTTO (2003), MINTO (2006), OTRANTO (2006), SGUISSARD(1997), TRINDADE (2004), ZAINKO (2008), entre outros. O texto apresenta o atual cenário das construções das políticas educacionais nas 
últimas duas décadas. Pontua as fragilidades da herança deixada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e a intenção do governo Lula da Silva para com a Educação Superior do país. Para tanto, estrutura um panorama histórico de possibilidades e entraves das Reformas Universitárias, oportunizando um 
redesenho da atual reforma através de apontamentos do Ministério da Educação. Para demonstrar as ações que demarcam a trajetória no alcance das metas deste governo, proporciona um cotejamento pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI; Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES; Lei de Inovação Tecnológica; Parcerias Públicas Privadas; Educação a Distancia – UAB; Educação Profissional - IFETs; Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Avalia os primeiros reflexos destas ações com base nos dados do Censo da Educação Superior, comparando 
dois sub-períodos: os cinco últimos anos do governo anterior e os cinco primeiros do atual governo, focando o Estado do Paraná na conjuntura Nacional. Esta análise identifica que a expansão de acesso, a elevação da qualidade e a efetivação do compromisso social estão sendo desafios reincidentes em todas 
as discussões, é necessário romper o discurso e balizar as políticas públicas para a Educação Superior por demandas sociais.
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Este trabalho de pesquisa busca verificar como se dá a participação dos órgãos colegiados na gestão educacional dos institutos isolados de ensino superior. Nesta busca a partir da avaliação institucional, verificamos que a sintonia entre o real e o ideal nem sempre ocorre, pois, em muitos casos, procura-se 
resolver os problemas de gestão importando modelos prontos de organizações não educacionais. Verificamos este que nem sempre é o melhor caminho, pois, repetem-se nas organizações educacionais os mesmos erros, mas nem sempre os mesmos acertos. Procuramos mostrar a partir deste problema que o 
caminho a ser trilhado é o da participação ou da partilha do poder, que questiona já num primeiro momento o modelo tradicional de gestão ,um modelo piramidal, e propõe um outro modelo de gestão onde a participação dos atores das organizações educacionais: professores, alunos, administradores e 
funcionários de apoio, são partes de um sistema e proporcionalmente colaboram para o bom êxito da gestão educacional. Concluímos que este é o melhor caminho, pois, estimula a participação e a co-responsabilidade na gestão educacional.
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O presente trabalho de pesquisa mostra o acompanhamento de parte da Política Educacional do estado de São Paulo (1995-1998) marcada, no início, com a publicação do Decreto nº 39.902/95, que ao reorganizar os órgãos regionais da SEE-Secretaria de estado da Educação, fez das DES - Delegacias de 
Ensino, o seu único elo com as UES. - Unidades Escolares, declaramdo como meta principal, a melhoria da qualidade de ensino. Assim, as DEs, obrigadas a repensar e a redesenhar o seu novo perfil na forma de atuar, precisaram buscar e receber condições para que fortalecidas, pudessem praticar suas ações. 
No estudo de casos em duas DEs. (de Rancharia e 4ª da capital) foram analisados documentos e realizadas entrevistas, obtendo-se dados, informações e alguns indicadores que permitiram constatar o grau de fortalecimento institucional adquirido e conhecer as práticas desconcentradas presentes nas duas Des, 
bem como as considerações feitas a partir de estudos e de análises dessa implementação
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O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo básico a análise da atuação dos dirigentes municipais de Educação dos quinze municípios que constituem o Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, no Sudoeste do Estado do Paraná. O Núcleo constitui-se num órgão de administração vinculado 
diretamente à Secretaria de Estado da Educação. Os objetivos específicos definidos para se chegar ao objetivo geral foram: efetuar uma reflexão a respeito do processo de municipalização do ensino fundamental no Estado do Paraná a partir da década de 1990; caracterizar o perfil dos dirigentes de Educação 
que atuam nos referidos municípios; levantar e analisar as possibilidades de atuação do dirigente e ao mesmo tempo levantar e analisar os problemas enfrentados por ele durante a atuação. Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos para se alcançar os objetivos: análise bibliográfica, análise 
documental e levantamento de dados junto aos dirigentes municipais de Educação através de questionário que foi aplicado no segundo semestre de 2004, último ano de mandato dos políticos eleitos no pleito municipal do ano 2000. As questões versaram sobre a temática geral da municipalização do Ensino 
Fundamental. Foi feita uma análise da história dos municípios e daquilo que lhe é peculiar. Foi efetuado um levantamento geral sobre a população de cada localidade e analisados os dados educacionais relativos ao ano de 2004. Também foram analisados num conjunto único os dados educacionais relativos ao 
Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, os dados da Região Sudoeste e os dados do Estado do Paraná. As ações desenvolvidas pelos governadores a partir de 1983 até 2004 foram analisadas dentro do período de mandato de cada um. Especificamente foram destacadas as ações governamentais que 
direcionaram o processo de municipalização do Ensino Fundamental. Por fim as respostas dos dirigentes municipais da Educação às questões propostas foram analisadas por temas, propiciando análise da realidade apresentada sob a ótica de cada dirigente. Foi possível fazer um levantamento das ações 
desenvolvidas, identificando a atuação, os limites e as possibilidades do trabalho dos dirigentes municipais de Educação da citada Região
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Nesta Tese, a implementação de políticas públicas foi analisada a partir da abordagem da análise de política conjugada com outros referenciais teóricos utilizados neste campo no Brasil. A pesquisa realizada refere-se à implementação de política pública de atendimento do adolescente em conflito com a lei, à 
luz da política de direitos humanos destinada à proteção da criança e do adolescente, consubstanciada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), levada a efeito sob a responsabilidade do governo federal brasileiro, no período de 1990 a 2006. A elaboração da pesquisa foi realizada tomando como base o 
marco referencial de análise interpretativa e descritiva. O objeto da pesquisa é o locus a partir do qual procurou-se realizar uma re-leitura do processo de implementação da política pública sob uma dupla ótica: um foco no processo de tomada de decisão e outro no processo de gestão da política. Ao final, três 
aspectos se tornaram relevantes: 1) a dinâmica do processo político e o exercício de poder; 2) a construção dos acordos e ajustes mútuos; 3) a construção da política a partir dos arranjos organizacionais - arenas - da esfera federal. Esta pesquisa mostrou-se promissora na medida em que contribuiu para o 
entendimento da especificidade da implementação de política pública no Brasil. Observa-se que as concepções aqui desenvolvidas foram tomadas, primeiramente, como um modelo de tomada de decisão racional ou de controle; em segundo lugar, como um processo social; e em terceiro, como um processo 
institucional com base na negociação entre governo e sociedade orientada para modelos de governança.
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Este trabalho tem como foco principal analisar as mudanças curriculares constituídas pelo Projeto Veredas, uma política de currículo elaborada e implementada no período de 1999-2002 no estado de Minas Gerais. Para tanto, estabelecemos como princípio teórico-metodológico a abordagem do ciclo de 
políticas de Stephen Ball, no qual é evidenciada a importância da inter-relação de contextos (de influência, de produção do texto e da prática) e são valorizadas as relações global/local, demonstrando que toda política está sujeita à interpretação e recriação na política original. Como recurso empírico, a pesquisa 
é realizada pela análise de documentos produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG) para execução do Projeto Veredas - formação superior de professores.
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Com a preocupação de analisar a influência das políticas educacionais do município de Campinas, no processo de construção da gestão escolar, este trabalho teve por objetivo conhecer quais foram as orientações propostas para a rede municipal de ensino, implementadas por três administrações municipais, 
sendo estas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que estiveram a frente do executivo municipal entre os anos de 1983 a 1996, bem como conhecer a percepção dos diretores de escola sobre as 
mesmas. Entre as alterações introduzidas na rede municipal de ensino, a descentralização e a ampliação da participação na gestão da unidade escolar, foram as ações mais destacadas pelos diretores de escola, sendo diversos os sentidos e as formas dados pelas gestões municipais analisadas em relação a estes 
dois aspectos
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O estudo integra-se à Linha de Pesquisa Estado e política educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG e é resultante de pesquisa que teve por objetivo analisar os desdobramentos das políticas de descentralização na área educacional, implantadas no país a partir dos anos 1990, 
especificando-se o processo de descentralização do ensino em Goiatuba-GO no período de 1997 a 2004. A pesquisa constitui-se em um estudo de caso, para o qual foram utilizados os seguintes procedimentos: pesquisa documental, tendo como objeto a legislação educacional nacional, estadual e municipal; 
entrevistas semi-estruturadas com os principais atores do processo em análise: e aplicação de questionários aos dirigentes escolares e coordenadores pedagógicos que vivenciaram o período analisado. Considerando-se as categorias descentralização, municipalização, institucionalização do sistema de ensino e 
gestão democrática, os autores consultados foram: Dourado (2000), Cury (2000; 2001), Schlesener (2007), Ferreira (2007), Mendonça (2001), Oliveira (1999), Arelaro (1999; 2007), Silva Jr. (2004) e Lagares (2008). A realização deste estudo permitiu constatar que a ausência dos indicadores de 
democratização da educação municipal é uma forma de impedir a autonomia da escola, mantendo-a refém, e algumas vezes, cúmplice das políticas clientelistas e patrimonialistas, tão características da sociedade brasileira

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200913520
01016007P1

raissa pimenta 
pires

maria do carmo 
de lacerda 
peixoto

Políticas públicas e educação 
profissional em minas gerais: 1995 a 
2000

O tema deste estudo relaciona-se à política de formação profissional, em nível médio, em Minas Gerais e o problema investigado diz respeito aos impactos gerados pelas políticas governamentais, em especial na educação profissional, no processo de implantação nas escolas estaduais mineiras, período de 
1995 a 2000. Através deste estudo, buscando verificar como se deram os ajustes realizados pelas escolas para se adequarem à nova legislação (LDB nº 9394/96, Decreto nº 2208/97 e legislação do governo estadual), adotamos um estudo coletivo de casos em três escolas de nível médio que, em 1995, 
ofereciam cursos profissionalizantes na rede estadual de ensino. As três escolas foram selecionadas conforme suas modalidades de atuação após a reforma: 1) oferecer exclusivamente a formação geral; 2) oferecer a formação geral e a profissional e 3) continuidade da organização de formação técnica dentro 
dos parâmetros da legislação anterior. Também foi verificado, no estudo coletivo de casos, o papel dos principais atores (diretores, professores, estudantes e pais) frente ao processo de implantação das políticas governamentais no período em questão. Podemos salientar, através de alguns depoimentos 
coletados em nossa pesquisa, as angústias e incertezas da comunidade escolar frente à instabilidade das políticas educacionais, especialmente no ensino médio. Por outro lado, as reações da comunidade frente às mudanças educacionais também mostram relações contraditórias entre a sociedade civil e o 
governo, evidenciando que a escola, como instituição social, só tem sua existência justificada se for capaz de responder aos interesses e anseios da comunidade em que está inserida.
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O presente trabalho discute o Regime de Progressão Continuada, implantado pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo (1998), atingindo toda a rede estadual de ensino, tendo em vista a problemática da seletividade escolar e como foco da pesquisa a questão da avaliação escolar. Foi realizado um 
levantamento sobre o tema, caracterizando o que se entende por Regime de Progressão Continuada a partir dos documentos oficiais da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, e foi feito um ano de acompanhamento (2000) da implantação desta nova proposta em uma escola da rede estadual de 
Campinas – São Paulo. Nesta escola foram coletados dados sobre a sua estrutura/organização e realizado o acompanhamento de quatro turmas escolares de um mesmo ciclo de aprendizagem, sendo uma turma de cada ano escolar, do 1o ao 4o ano do Ciclo I, registrando através de observações o cotidiano 
destes professores responsáveis pelas turmas escolhidas e seus alunos, além dos momentos coletivos da escola — horário de trabalho pedagógico coletivo, reuniões de pais e mestres, conselhos de classe/série, eventos — e das medidas de recuperação e reforço de aprendizagem dos alunos das turmas 
observadas. Num outro momento, foram realizadas entrevistas com a diretora, a coordenadora e os professores responsáveis pelas turmas observadas e com todos os alunos destas turmas, perfazendo um total de 7 profissionais da educação e 124 alunos. A partir da análise dos dados, demonstrou-se a presença 
da seletividade escolar, principalmente através da avaliação informal, intensificando no sistema escolar (por meio da “exclusão branda” e “eliminação adiada”) as desigualdades escolares e, conseqüentemente, as desigualdades sociais. O trabalho chama a atenção para as formas alternativas que a seletividade e 
a exclusão assumem quando se bloqueiam as clássicas avaliações formais.
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A presente investigação constitui-se como uma análise do processo de implementação das decisões pertencentes à política educacional da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, na visão de seus profissionais de Educação, no contexto da mudança de orientação política da gestão petista 
de 2001 a 2004, indagando se tais ações significaram, para os sujeitos do universo pesquisado, ruptura ou continuidade dos conflitos aí presentes. Considerando-se o campo de luta política e a partir do dimensionamento da cidade de Campinas em sua constituição histórica, traçam-se atribuições e o perfil dos 
profissionais da Rede Pública de Educação Municipal. Consideram-se os aspectos da gestão pública municipal pregressa à gestão petista de 2001 a 2004, procura-se recuperar o debate político da disputa eleitoral de 2000 e a proposta política do PT (Partido dos Trabalhadores), vencedora nas urnas, cujo 
Programa Escola Viva se propõe como uma organização transformadora da política educacional da cidade. Identifica-se o primeiro indicador desta questão com a seguinte tensão: Hierarquização/Democratização das relações profissionais dos educadores da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, 
derivada dos conflitos presentes na estrutura da Rede Municipal de Ensino, que se materializariam nas relações de poder e hierarquização desta estrutura. Partilha desta mesma realidade o processo de Descentralização/Participação de decisões e ações abarcando as tentativas de descentralização e 
democratização da gestão da Secretaria Municipal de Educação e de suas Escolas. Enfim, o confronto entre as Demandas pedagógicas /demandas institucionais é analisado como a procura em se considerar a esfera pedagógica como a condução primordial da gestão educacional das Escolas públicas municipais 
naquele contexto. Ao ser procedida a análise, conclui-se que as transformações propostas pela gestão do Partido dos Trabalhadores na Secretaria da Educação estariam ainda em processo, tendo sido realizadas intervenções importantes para uma possível superação das tensões presentes na organização da 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas e de suas escolas
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Esta pesquisa buscou investigar os conceitos de urbanização e municipalização no Brasil e suas possíveis aproximações, visando contribuir ao estudo de concepções e fundamentos da administração do ensino. O estudo inicial das categorias de análise de Weber sobre as cidades constituiu-se em eixo norteador 
para a compreensão dos conceitos de 'cidade' e 'município' no Brasil. O exame das origens destes conceitos possibilitou perceber a complexidade que os envolve, e também que, isolando-se suas categorias, se torna difícil a sua investigação. Os conceitos de 'cidade' e 'município' no Brasil estão embasados em 
seu processo histórico, social, cultural, político e econômico. Assim, investigamos os conceitos de 'urbanização' e 'municipalização' enquanto processos ligados ao fenômeno urbano e que traduzem um movimento de inflexão entre campo e cidade, proveniente da lógica do mercado que provoca uma 
organização espacial baseada no racionalismo técnico e na primazia do lucro. O processo de urbanização do Brasil se iniciou como retaguarda rural do mundo europeu e seus núcleos urbanos se configuraram como instrumentos de ação política, orientando-se para a centralização comercial e administrativa. As 
repercussões desse processo se manifestam até o século XXI: quase tudo sai da cidade, mais especificamente das grandes cidades, até mesmo a educação. Assim, procuramos aproximar o conceito de urbanização do conceito de municipalização, pois a necessidade da implantação de estruturas urbano-
industriais se traduziu na necessidade de se expandir o ensino fundamental, e em novas formulações político - pedagógicas, inclusive a municipalização do ensino, que tem sido interpretada freqüentemente a partir do binômio desconcentração-descentralização. Existindo cidade, existe uma linguagem urbana 
que se revela também no âmbito dos estabelecimentos escolares. As cidades se estendem aumentando a mobilidade de seus habitantes, com seu modo de vida característico, o espaço municipal vai se estreitando, se misturando, se confundindo com o de sua sede, porém não perde seu status de menor unidade 
territorial político-administrativa. Isto acaba resultando na inflexão campo-cidade, urbano-rural, conforme revelado nesta pesquisa. As alterações provenientes deste processo provocam mudanças nos modos de vida das populações em suas localidades, interferem na política institucionalizada, sobretudo na 
área educacional, uma vez que geram a necessidade do conhecimento das funções urbanas ligadas ao sistema social do qual fazem parte. Assim, levando-se em conta os elementos reunidos nesta pesquisa, entendemos que eles poderão vir a contribuir para complementar as discussões sobre a municipalização 
do ensino. O presente estudo a respeito dos processos de urbanização e municipalização do ensino do Brasil certamente não esgota o assunto, mas, esperamos abrir algumas opções para futuros debates.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200444133007012001P8

renata 
brandao faria 
zanetti

cleiton de 
oliveira

Conselho municipal de educação de 
limeira - sp: análise de sua situação no 
período de 1997 a 2001

politica e gestao da 
educacao

conselho municipal de educacao; 
ensino municipal

A redemocratização do país, a partir dos anos de 1980, trouxe conseqüências também para a área educacional. A democratização da educação pública e a constante busca pela qualidade do ensino abriram espaço para importantes questionamentos na área das políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 
reconhece o município como ente da Federação, autônomo e com a competência de “manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental”, conforme inciso IV do Artigo 30. Com isso, a municipalização do ensino foi induzida, 
principalmente com a Emenda Constitucional 14/96, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. A LDBEN, Lei n° 9.394/96, elaborada a partir dos documentos anteriores, reforçou a possibilidade da criação de sistemas municipais de educação 
e assinalou em direção à gestão democrática. A instituição destes sistemas implica na criação dos Conselhos Municipais de Educação como uma das instancias de se efetivar a gestão democrática da educação pública. A realização desta pesquisa teve como propósito investigar e aprofundar o estudo sobre 
Conselhos Municipais de Educação por intermédio da atuação do Conselho Municipal de Educação de Limeira, SP, entre os anos de 1997 e 2001, período correspondente às duas primeiras gestões deste colegiado. Para tanto, considerou-se o contexto histórico-social, e seus procedimentos metodológicos se 
basearam na análise documental - legislação federal, estadual e municipal bem como análise das atas e manifestações do Conselho.
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Após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Fisioterapia (DCN/FISIO), houve um aumento expressivo no número de cursos de graduação em fisioterapia, especialmente em instituições particulares. A Região Norte apresentou a maior taxa de crescimento desses cursos no Brasil, 
entre 1999 e 2004. Até 2002, ano de aprovação das DCN/FISIO, existiam apenas seis cursos nesta região. Atualmente, existem 27 cursos de fisioterapia, dos quais apenas quatro (15%) mantidos por instituições públicas e 23 (85%) por instituições privadas. Aliado a este aumento no número de cursos, o perfil 
de graduação definido nas DCN/FISIO mudou o paradigma de formação profissional do fisioterapeuta, originalmente baseado na formação do indivíduo especialista em técnicas fisioterapêuticas curativas e/ou reabilitativas. A partir das DCN/FISIO busca-se a formação de um indivíduo com competência 
técnico-científica, generalista e humanista, com capacidade crítica e reflexiva, preparado para atuar no processo saúde-doença pautado em princípios éticos. Segundo a DCN/FISIO, os cursos já implantados em 2002 tiveram prazo de dois anos após sua aprovação para se ajustarem à nova diretriz. Este 
contexto, de mudança e expansão da oferta de formação do fisioterapeuta, justifica a presente pesquisa, que toma como objeto de estudo os Projetos-Pedagógicos (PPC) dos cursos de fisioterapia, tendo como o objetivo geral analisar a aderência dos cursos de fisioterapia da região Norte às DCN/FISIO. Para 
tal, realizamos uma análise crítica dos PPC, com base na metodologia utilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2006, no estudo sobre a aderência às Diretrizes Curriculares de outros cursos da área da saúde, tais como os de Enfermagem, Medicina e 
Odontologia. Visitamos, também, as instituições que apresentaram maior e menor aderência às DCN/FISIO e entrevistamos os coordenadores dos cursos de Fisioterapia, com a finalidade de conhecer como está ocorrendo a implantação dos elementos destacados como pontos fortes e que estratégias vêm 
sendo usadas por esses cursos para superar as fragilidades./ou a utilização de metodologias que propiciam esta prática, assim como a integração entre teoria e prática, a presença de mecanismos de controle do Trabalho de Conclusão de Curso, a abrangência das áreas de formação, o incentivo à produção 
científica, o e/FISIO no Projeto Pedagógico, a utilização de metodologias de ensino não condizentes com a perspectiva de formação das DCN/FISIO, a ausência de interdisciplinaridade, de integração teoria-prática e de elementos que demonstrem a organização e acompanhamento do Trabalho de Conclusão 
de Curso, a ênfase posta no aprendizado técnico em detrimento do aprendizado humano e a falta de abrangência de áreas de formação, além das inconsistências ident
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Este trabalho tem por objetivo principal , evidenciar os reflexos que as mudanças ocorridas na Educação Pública Paulista , entre 1994 e 1998 , trouxeram para o processo de municipalização do ensino público no Município de Avaré (SP). Na construção deste trabalho , nos apoiamos em aspectos ressaltados 
em Dissertações relacionados ao tema , assim como legislações e bibliografia afins. Utilizamos ainda , dados obtidos junto à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e Secretaria Municipal de Educação de Avaré. Outros instrumentos utilizados foram as entrevistas colhidas junto à ex-dirigente regional 
de ensino de Avaré , assim como ao atual dirigente ; à ex-secretária municipal de educação e a atual secretária municipal de educação de Avaré ; à conselheira da Apeoesp / Avaré. Os dados e as informações obtidos no decorrer do trabalho ,nos evidenciam que processo de municipalização do ensino em Avaré 
, deu-se , grosso modo , em mesmo período e da mesma forma que a maioria dos municípios paulistas: municipalizaram-se algumas escolas que pertenciam ao Estado , com vantagens para o município e , a partir deste processo , iniciou-se uma ampliação da chamada rede própria , visto que o convênio com o 
Governo Estadual não se mostrava mais tão vantajoso e o os valores recebidos do Fundef , eram inicialmente , menores que os valores enviados. As perspectivas futuras sobre este processo de deslocamento do ensino fundamental, principalmente de 1ª a 4ª série, das escolas estaduais para as municipais, é que 
dentro de 4 ou 5 anos, não mais existirão em Avaré, escolas de 1ª a 4ª séries, pertencentes ao Governo Estadual. Este fato se dá, visto que das 4 escolas restantes, que ainda detinham este nível de ensino, 02 já começam a apresentar, em seu espaço físico, 5ª e 6ª séries, sendo desautorizada, pela Diretoria 
Regional de Ensino, a abertura das séries iniciais ( 1ª e 2ª séries).
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O presente estudo tem como objetivo discutir a Gestão Educacional e a Formação do Gestor em Educação a partir de uma perspectiva multicultural, analisando em que medida tal debate encontra eco nas Novas Diretrizes curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, tendo como estudo de caso uma 
Faculdade de Educação inserida no contexto de uma universidade pública que oferecia o curso de Pedagogia com habilitações em Supervisão Escolar,Administração Escolar e Orientação Educacional. Propomos, com essa pesquisa analisar as propostas,os discursos e as percepções dos professores e gestores 
da instituição, dos gestores recém-formados e dos profissionais em formação no tocante aos desafios, potenciais e propostas relativas à formação do gestor em educação, verificando o impacto do pensamento multicultural nessas formulações. Cabe a nós indagar, gerir multiculturalmente garante o exercício de 
uma gestão democrática? E ainda como percebem, os profissionais da universidade tomada como estudo de caso, a própria formação do gestor educacional? Quais as tendências das Diretrizes Curriculares sobre a formação do gestor? Até que ponto a instituição está preocupada em preparar o gestor para uma 
sociedade multicultural? É nesse sentido que o escopo da presente pesquisa se pauta no estudo da Gestão Multicultural e suas implicações para com a formação do profissional de gestão.Tal tarefa significa ampliar o olhar sobre a Gestão Educacional e a formação do gestor, recontextualizando-as a uma 
perspectiva plural e democrática, com vistas ao reconhecimento das identidades individuais, coletivas e institucionais. No foco do presente trabalho, parte-se do conceito de organizações Multiculturais, entendidas como aquelas organizações que lidam com os diferenciados níveis de diversidade cultural, onde 
está implícito o reconhecimento das diferenças nas questões de etnia,gênero,classe social ,bem como da diversidade cultural dos participantes imersos no âmbito institucional, suscitando reflexões acerca de estratégias culturais que contribuíssem para o sucesso organizacional frente a seu público.
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Este estudo analisa a experiência de reorientação curricular via tema gerador, vivenciada nas escolas que compõem o sistema municipal de educação de Belém do Pará – dentro do projeto da Escola Cabana, tendo como locus de pesquisa a Escola Municipal João Carlos Batista. Esse movimento de reorientação 
curricular, que rompe com o modelo tradicional de um currículo linear, hierárquico e fragmentado, tomou como pressupostos teóricometodológicos os princípios e categorias freireanos da pedagogia crítica, que pressupõe um currículo interdisciplinar, dialógico, democrático, crítico e contextual, a partir da 
sistematização de uma proposta teórico-metodológica de reorientação curricular via tema gerador, ou seja, partindo das situações-problema da comunidade escolar, fazendo relações mediadas pelos conhecimentos escolares para a compreensão e possível intervenção na realidade. Essa proposta vem sendo 
implementada não somente em Belém, mas também em várias partes do Brasil. Sendo a Escola Cabana uma experiência instituinte na tentativa de viabilizar uma Educação verdadeiramente democrática, dialoga ainda com outras experiências de escolas de mesma natureza no Brasil, como a Escola Plural-MG, 
a Escola Cidadã – Rs e a Escola Candanga – DF. Com base nas idéias de Paulo Freire, J. Sacristán, M. Apple, C. Linhares, A. Coulon e outros, apresento algumas reflexões epistemológicas acerca do problema da pesquisa que consiste no registro e na análise do esforço de construção social do conhecimento 
via tema gerador na Escola Cabana em Belém-PA, com seus avanços e contradições durante o período de 2001 a 2004. Como procedimento metodológico, desenvolvi uma pesquisa qualitativa, de inspiração etnometodológica e de caráter colaborativa, utilizando como técnicas de coleta de dados a observação 
participante no cotidiano escolar, entrevistas semi-estruturadas, e a análise dos documentos e das produções da Escola. Os resultados apontam para a importância do registro de tal experiência, enfatizando seus avanços e entraves que poderão servir como referencial para inspirar futuras políticas de 
reorientação curricular que se pautem pela construção social do conhecimento e, por conseguinte, de uma Educação mais1 democrática e voltada para uma cidadania ativa.
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O presente trabalho realiza uma análise sobre as relações estabelecidas entre educação e desenvolvimento no âmbito oficial, compreendendo o período entre o mandato do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e o último governo militar. Utilizamos como fontes primárias, principalmente, os planos 
globais e setoriais de educação elaborados à época em questão. Após a criação da CEPAL, em 1948, presenciamos o rompimento com a tese das vantagens comparativas, que atribuía aos países periféricos o papel de exportadores de matéria-prima e importadores de produtos manufaturados. Desse modo, 
intensificou-se a busca de meios para promover a industrialização do mundo subdesenvolvido, considerando-se prioritária a intervenção do Estado na economia pela utilização do mecanismo do planejamento, a fim de administrar e dinamizar a alocação de recursos escassos. No cenário da Guerra Fria, que 
opunha o Ocidente cristão ao comunismo ateu, a ideologia do desenvolvimento foi largamente disseminada. A partir de 1955, os teóricos do ISEB reforçaram as bases de sustentação da doutrina desenvolvimentista no Brasil, pretendendo acelerar a expansão econômica do país. A industrialização brasileira foi 
efetuada, em grande parte, por intermédio da transferência de tecnologias poupadoras de mão-de-obra e de um aumento do endividamento externo. Valorizavam-se os investimentos em capital físico em detrimento às políticas sociais, uma vez que estas eram tidas como excessivamente dispendiosas. 
Divulgava-se a idéia de que, no futuro, os benefícios da prosperidade atingiriam a população de forma geral. Entretanto, as políticas econômicas adotadas implicaram em um processo crescente de concentração de renda. Para justificá-lo, incorporou-se, gradativamente, aos planos de governo o discurso do 
valor econômico da educação para o desenvolvimento, no que se refere à formação de recursos humanos devidamente capacitados para lidar com novas tecnologias; dessa forma, os indivíduos contribuiriam para atingir os objetivos nacionais estipulados nesses documentos e, ao mesmo tempo, adquiririam 
mobilidade social, ou seja, os mais talentosos poderiam ascender socialmente. Assim, o mito da escola redentora legitimou a exclusão social gerada no seio do sistema capitalista, ao ocultar a baixa capacidade da estrutura produtiva existente para absorver trabalhadores qualificados
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O estudo busca analisar o processo de gestão da educação básica do Estado do Tocantins, tomando como unidade específica o Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada, visando desvelar a concepção e a lógica de gestão que o norteia e os mecanismos ditos de democratização a ele inerentes. Para 
alcançar o objetivo proposto utilizamos a investigação de natureza teórico e empírica, incluindo levantamento bibliográfico, pesquisa documental envolvendo a documentação escrita do programa e pesquisa empírica abrangendo os sujeitos que trabalham direta e indiretamente com o programa: Gerencia 
Escola Comunitária; escolas estaduais de referência nacional em gestão escolar e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Tocantins - Sintet. O estudo evidenciou que as políticas de gestão da educação postas em prática no Tocantins, nas últimas décadas, são congruentes às políticas nacionais e às 
orientações dos organismos multilaterais, tendo como finalidade uma lógica de eficiência do sistema de ensino, por meio da redução dos índices de analfabetismo, repetência e evasão escolar, entre outros. Para os organismos multilaterais um dos problemas do sistema de ensino consiste na ineficiência do 
processo de gestão, que precisa ser melhorado por meio da adoção de uma concepção gerencial de administração e gestão. Neste contexto de explicitação da globalização da economia e implantação do projeto de educação neoliberal no Brasil, o governo do Tocantins implantou o programa em que estamos 
estudando com o discurso da democratização da gestão da escola. Entretanto, este estudo revelou que a proposta de gestão do referido programa, mesmo não sendo desprezível como ponto de partida no processo de construção da gestão democrática, implementa ações e mecanismos permeados por uma 
concepção de gestão gerencial fundamentada por uma lógica economicista e pragmática que aponta para uma pseudo-autonomia e descentralização das ações na escola. Esta lógica gerencial efetiva-se tendo por base um processo de desobrigação do poder público pautado em uma dinâmica de participação 
tutelada por meio da exacerbação de valores como individualismo, utilitarismo e voluntarismo. A pesquisa empírica revelou que o governo tem implementado nas escolas ações que evidenciam um processo de desconcentração dos encargos, funções e responsabilidades; de heteronomização do trabalho 
escolar, marcado pela intensificação do controle burocrático; e de participação tutelada em que as pessoas envolvidas com a escola participam quase sempre da execução das tarefas e de algumas decisões de menor significação para o processo educativo, uma vez que as decisões mais importantes são tomadas 
pelas autoridades dos órgãos centrais e regionais.
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A presente pesquisa, inserida na Linha de Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, tem como objeto de investigação os Colegiados Escolares da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais, a partir do estudo das propostas 
oficiais de normatização e regulação dos processos de funcionamento dessas instâncias de gestão, promulgadas no período 1991–2006. Procurase, com isso, identificar e analisar as rupturas e continuidades, aproximações e distanciamentos políticos e ideológicos expressos na legislação promulgada, num 
contexto global de reestruturação do mundo do trabalho e do papel do Estado na perspectiva neoliberal, assim como as lógicas presentes de descentralização-desconcentração, participação e democratização da gestão da escola pública. Para tanto, foi utilizada a metodologia de pesquisa de delineamento 
qualitativo para localizar, organizar e analisar criticamente as leis, normas, decretos e demais documentos oficiais promulgados no período supracitado, além de outras publicações emanadas do poder público mineiro. Tais documentos foram dialeticamente contextualizados a partir do estudo das conjunturas 
sociais, econômicas, políticas e culturais do país e do estado de Minas Gerais. Evidenciouse dessa forma a articulação do contexto local com o cenário mundial, marcado pela globalização das economias e uma atuação significativa dos organismos multilaterais em determinados setores dos países em 
desenvolvimento, entre os quais se inclui o setor educacional. Tendo sido verificado um maior direcionamento das políticas públicas em função dos interesses hegemônicos predominantemente econômicos, a síntese acerca das reformas realizadas no âmbito da educação pública e da sociedade mineira 
demonstra a necessidade de se recompor, a partir dos espaços e órgãos colegiados constituídos, novas estratégias de intervenção e controle social dessa realidade, tendo em vista as delimitações recorrentes nas orientações estatais e suas implicações na conformação dos Colegiados Escolares em Minas Gerais
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Esta dissertação, resultado da pesquisa de mestrado, tem como objeto compreender a inserção da Educação Ambiental (EA) nas escolas públicas, utilizando como estudo de caso a rede municipal de Teresópolis (RJ). A EA crítica é o referencial teórico adotado, que permitiu compreender este processo no 
ensino formal, em suas relações com as políticas públicas educacionais federais e municipais, além do contexto de reorganização do padrão de sociabilidade do capitalismo. No aspecto metodológico, a pesquisa foi desenvolvida inicialmente pela análise da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
da leitura da bibliografia disponível, e dos documentos oficiais da educação da cidade. Num segundo momento, a pesquisa priorizou o estudo dos projetos oficiais de EA da Secretaria Municipal de Educação e a pesquisa diretamente nas escolas por meio da aplicação de questionário que foi construído com 
base em modelo utilizado pelo MEC em sua pesquisa "O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental?", realizada em 2006. A pesquisa concentrou-se na análise dos processos de hegemonia relacionados à formação da nova sociabilidade realizada pela classe empresarial no país, tentando 
responder duas questões centrais: o empresariado no Brasil é de fato portador de um novo projeto para reordenar a sociabilidade? Existindo um novo projeto, em que consiste seu conteúdo, quais são suas estratégias e em que medida, a Educação Ambiental é incorporada neste novo projeto de sociabilidade? 
Em sentido figurado, mas que ajuda a compreensão dos efeitos das estratégias adotadas no MEC, sinteticamente é possível afirmar que a educação ambiental relativa à escola torna-se um elemento que se movimenta em paralelo à educação instituída. Não consegue, desse modo, se inserir como algo que a 
produz e a requalifica, segundo as exigências de materialização de uma escola pública democrática e capaz de contribuir na promoção de processos que superem as relações sociais destrutivas inerentes à sociedade capitalista. Contrariamente, o que se identificou foi que a inserção da EA nas escolas está, 
muitas vezes, ligada as necessidades de alguns setores do empresariado que passaram a atuar no espaço escolar, através de projetos associados a política de responsabilidade social, num contexto de reorganização do padrão de sociabilidade do capital. Ao término da pesquisa, foi possível concluir que as 
questões fundamentais: Currículo (diretrizes, arranjo e conteúdo), reorganização da carga horária docente (gestão escolar) e formação inicial e continuada de professores, ainda precisam ser contempladas pelas políticas públicas para o efetivo enraizamento da EA no contexto escolar.
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A dissertação versa sobre o ensino superior brasileiro, as experiências do PAIUB, o ENC e a proposta do SINAES. Os diversos programas de avaliação institucional são examinados com a finai idade de verificar a posição deles em relação às concepções de ensino superior e de avaliação. Um conjunto de 
categorias serve de base para estabelecer a comparação entre os programas. O trabalho conclui que as propostas do PAIUB e do SINAES estão mais próximas de uma concepção democrática de avaliação, enquanto o ENC assume um caráter regulador. O estudo aponta também que o SINAES, embora de 
caráter mais democrático, acaba incorporando alguns pressupostos reguladores.
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A implementação da municipalização 
do ensino em quatro municípios da 
região de são joão da boa vista, sp - 
(1997-2003)

planejamento 
educacional, 
politicas publicas e 
gestao educacional

sistema municipal de ensino ; 
educacao e estado ; ensino ; 
municipalizacao ; ensino – 
aprendizagem

Esta pesquisa enfoca a implementação da municipalização do ensino em quatro municípios da região de São João da Boa Vista (SP) de 1997 e 2003: Mococa, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Tapiratiba. Procurou-se entender: Por que quatro municípios do estado de São Paulo tomaram 
diferentes caminhos na implementação de uma mesma política educacional? O trabalho teve como objetivos: analisar a implementação da municipalização do ensino nos quatro municípios tendo em vista a utilização dos recursos financeiros do FUNDEF; investigar se houve melhoria no processo ensino 
aprendizagem, tomando como ponto de partida a municipalização do ensino, identificar os fatores positivos e apontar insuficiências e equívocos, buscando o aperfeiçoamento ou reformulação desta política educacional e oferecer subsídios à ação de Dirigentes Municipais de Educação, para continuidade ou 
mudanças de rumo nesta política educacional. Tratou-se, portanto, de pesquisa qualitativa, utilizando-se como referencial teórico a Análise de Política e tendo como procedimentos a análise de documentos legais dos municípios estudados, do estado de São Paulo e do Brasil, bem como de dados estatísticos, 
entrevistas e questionários semi-estruturados. Apresentou-se, como pano de fundo, a política educacional brasileira, enfocando a condição do Município na Federação, a autonomia dos municípios, as políticas de descentralização do século XIX à Constituição Federal de 1988 e à sua emenda indutora da 
municipalização do ensino. Apresentaram-se os perfis dos municípios envolvidos: fundação, contexto atual, municipalização do ensino, análise dos recursos financeiros recebidos no período e a implementação da municipalização. Comparam-se, em seguida os processos de municipalização do ensino nos 
quatro municípios, desvelando-se suas diferenças e similitudes. Por fim, estabeleceu-se um contraponto com alguns estudos da temática e um balanço da consecução dos objetivos e apontam-se algumas conclusões, com a indicação de ações pertinentes ao processo de municipalização em andamento
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A organização escolar em ciclos na rede 
municipal de araraquara - 2001 a 2005

estado, gestao e 
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educacional; desseriacao escolar

A organização escolar seriada prevalece no Brasil desde o século XIX e ainda demonstra sua força estando consolidada nas concepções de educadores, pais e alunos. Diferentes experiências tem sido implantadas desde a década de 60, buscando romper com a seriação. A partir da década de 90, surgem as 
propostas de alteração na organização dos espaços e tempos escolares, cujo eixo central passa a ser os ciclos de desenvolvimento ou formação humano. Para a descrição e análise da implantação da organização escolar em ciclos de formação na Rede Municipal de Araraquara são retomadas algumas 
experiências anteriores e as controvérsias que acompanham os ciclos e a progressão continuada, evidenciando que o sistema de ciclos entra em conflito com a cultura da escola, fortemente pautada na lógica seriada. Essa nova forma de organizar a escola implica em mudanças na maneira de conceber o 
processo ensino-aprendizagem, a avaliação e a própria escola, não bastando mudanças apenas pontuais. A forma como foi conduzida essa implantação em Araraquara demonstra que a efetivação de políticas públicas educacionais depende do entendimento de seu real significado e da participação e formação 
de seus protagonistas: educadores, pais e alunos. A essa tentativa de alterar a organização escolar acrescentam-se alguns problemas atuais como uma relativa incerteza frente a missão e finalidades da escola e um processo de ressignificação do papel dos professores. As reflexões apontam alguns caminhos e 
certezas. Caminhos que indicam a necessidade da participação de todos nas discussões antes da implantação de inovações; avaliação constante desse processo e formação que proporcione a reflexão das concepções que embasam a prática. A certeza de que mudanças educativas entendidas como uma 
transformação do nível das idéias e das práticas não são repentinas nem lineares e a convicção de que é possível criar uma "outra" escola.
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Supervisão de ensino : características 
institucionais, mitos tipológicos e 
perspectivas emancipatorias
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O trabalho defende a hipótese de que a atual supervisão de ensino do sistema público estadual paulista apresenta, contraditoriamente, uma cultura de administração centrada em práticas autoritárias, fiscalizadoras e reprodutoras de políticas públicas emanadas dos órgãos centrais hegemônicos e ao mesmo 
tempo, implementa no seu nível de atuação, ações diferenciadas e críticas, comprometidas com a emancipação social dos agentes envolvidos. Essa contradição tornaria sua função essencial ? a política ? um mito. As matrizes culturais e suas relações político-sociais, nos modelos de administração educacional 
no Brasil, foram determinantes na construção das características institucionais históricas e dos mitos tipológicos vigentes dos supervisores de ensino. Nesse contexto, considerando os dados gerados pelo instrumento metodológico chamado grupo focal, a pesquisa aponta uma crise de identidade da supervisão 
de ensino. Como forma de ruptura e superação do atual paradigma de administração educacional e, em conseqüência de ação supervisora, apresenta novas diretrizes éticas para o sistema de ensino.
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 Políticas educacionais pós-fusão: a 
construção do cee/rj (1975-79).

instituicoes, praticas 
educativas e historia

fusao; conselho estadual de educacao 
e cultura (rj);

 A Secretaria de Educação e Cultura (SEEC) do novo Estado do Rio de Janeiro, criada em 1975, no governo Faria Lima, após a Fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, tendo como secretária a Profa Myrthes Wenzel. O Conselho Estadual de Educação (CEE) atuou na prestação de assessoria, 
normatização, planejamento e análises educacionais voltados ao fortalecimento do direito à educação e atuando diretamente ligado à SEEC. De acordo com o pensamento fundador, o CEE deveria operar na integração das diferenças, contemplando à diversidade das condições sócio-culturais que 
caracterizavam a realidade regional do novo Estado Fluminense. Para tanto, dentro do pensamento inicial buscou-se uma atuação descentralizada, fortemente influenciada pelas idéias humanistas da nova secretária e, flexível para atender às demandas sociais. Composto por profissionais e intelectuais oriundos 
de várias regiões do novo Estado e com profundo conhecimento da área educacional brasileira, funcionou para dinamizar a educação dos diferentes municípios que agora pertenciam ao novo Rio de Janeiro.
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Organização da educação municipal no 
tocantins: entre a conservação de redes 
e o processo de institucionalização 
efetiva de sistemas

estado e politica 
educacional

organizacao e gestao da educacao; 
redes de ensino

Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais do Programa de Pós-graduação em Educação da FE/UFG. Sua temática interliga questões das áreas da organização, gestão, política e legislação da educação básica, mais precisamente, no âmbito municipal. Busca conhecer, 
compreender, analisar e problematizar a opção que municípios do estado do Tocantins vêm fazendo para a organização e a gestão de suas atribuições no campo da educação, destacando o processo de institucionalização efetiva de sistemas municipais de educação. Os procedimentos de investigação incluíram 
ampla revisão da literatura da área, uma pesquisa documental em órgãos do estado do Tocantins e do governo federal e, ainda, a aplicação de questionários e realização de entrevistas semi-estruturadas em diferentes municípios e entidades que integram o setor educacional no estado. Em um primeiro 
momento, aborda-se a atuação do município na educação brasileira na ocasião em que a ele são conferidas as atribuições de um sistema de educação. Nessa direção, retoma-se a discussão e a complexidade concernentes à idéia de sistema no âmbito da educação municipal, enfocando os sentidos da ênfase à 
atuação institucionalizada dos municípios, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Levantam-se, ainda, as necessidades político-administrativas para o processo de institucionalização efetiva desses sistemas municipais. Em um segundo momento, o estudo identifica, pelo menos, três 
situações específicas no Tocantins relativas à organização da educação municipal: há municípios que conservam a posição de redes de ensino integradas ao Sistema Estadual de Ensino; há outros que, mesmo não tendo feito formalmente a opção pelo processo de institucionalização efetiva de seus sistemas de 
educação, se encontram organizados institucionalmente como redes de ensino; e, em um processo lento, há um reduzido número de municípios que fizeram a opção pelo processo de institucionalização efetiva dos seus sistemas municipais de educação. O estudo mostra o esforço dos municípios para o 
cumprimento de suas atribuições no campo da educação, evidenciando a complexidade da temática, bem como as idéias e práticas prevalecentes e, também, os avanços e retrocessos. Evidencia-se que a educação organizada em municípios no estado do Tocantins se caracteriza mais pela conservação de redes 
de ensino do que pelos sistemas municipais de educação, tendo em vista que apenas um número reduzido de municípios do estado fez a opção por organizar sistemas próprios de educação. A despeito da existência de várias normas, orientações oficiais, programas, projetos e ações do governo federal, 
orientações de instituições diretamente relacionadas à educação municipal e pesquisas acadêmicas, a grande maioria dos municípios não se sente preparada e/ou seduzida para conquistar a propalada autonomia em termos, sobretudo, da organização e gestão da educação infantil e ensino fundamental. Por fim, a 
pesquisa destaca que o processo de institucionalização efetiva de sistemas municipais de educação está eivado de incertezas e de desafios que interferem significativamente na oferta de uma educação de qualidade para todos no âmbito municipal.
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Conselhos tutelares e educação infantil: 
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 Neste estudo, busco apresentar e compreender as teias de relações que se tecem entre as famílias, os conselhos tutelares e as escolas públicas. Tenho como objetivo central enfocar a relação entre oferta e demanda nas creches e pré-escolas do município do Rio de Janeiro. Para tanto, recorro à história da 
sociedade brasileira na tentativa de trazer à tona o surgimento do sentimento da infância para que desta forma seja possível compreender o lugar que as crianças pequenas e a educação dedicada a elas, ocupam nos dias de hoje. Proponho para a leitura deste estudo, a construção de um olhar que perceba as 
crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em desenvolvimento e que seja possível reconhecer na idealização dos Conselhos Tutelares um engajamento político em prol da defesa destes direitos infanto-juvenis. Mudanças que podem representar avanços e amadurecimento nas relações estabelecidas 
entre os Conselhos Tutelares e as escolas só se fará possível com um trabalho em parceria, em que haja uma união dos esforços em prol dos direitos das crianças e dos jovens. Entendo também, que estas mudanças estão condicionadas a uma nova forma de pensar a infância e a juventude e também o trabalho 
que é feito nas escolas, em especial as escolas de educação infantil. Ampliar a oferta de vagas para os pequenos significará numa reorganização da política setorial para este segmento e implicará num novo lugar a ser ocupado pelas crianças e na construção de um outro olhar sobre elas. Garantir acesso à todos 
os pequenos em escolas de educação infantil próximas as suas residências implica numa reestruturação da conjuntura política dos órgão competentes onde, até então, a educação dos pequenos esteve atrelada a uma perspectiva assistencialista que não contemplava o caráter pedagógico da educação destinada a 
esta faixa etária.
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Escola pública: da autonomia 
'concedida' à autonomia possível

Esta dissertação pretende pensar a autonomia, como conceito e como noção prática, no contexto da Escola pública brasileira contemporânea. Trata-se, muito especialmente, de verificar que obstáculos se opõem à concretização da autonomia do professor, condição julgada indispensável para que este possa 
realizar a tarefa emancipadora que todos crêem ser a sua e da Escola. Importa verificar, também, quais os sentidos atribuídos à autonomia, ontem e hoje, pelo discurso oficial e como estes sentidos se encarnam na prática dos professores e no cotidiano das escolas. A Escola ainda pode ser um espaço onde se 
depositam os ideais de emancipação? Tendo por base a autonomia, segundo Castoriadis e a criação, segundo Arendt, este estudo tem por objetivo identificar as torções a que foram submetidos esses conceitos, a apropriação e o uso que fazem deles os reformistas neioliberais, em especial no que tange à 
reforma educacional brasileira dos anos noventa e aos instrumentos utilizados como promotores da autonomia das escolas: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Projeto Político- Pedagógico (PPP).
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O presente estudo tem como tema o Processo de Gestão Democrática do Sistema Educacional Público, implantado no Município de Amparo, SP. Trata-se de um trabalho pesquisa-ação, fundamentada na teoria piagetiana, teve como principal objetivo investigar as dificuldades e contribuições na implantação 
de um Fórum Participativo, bem como, participar de um processo democrático pautado em um ambiente cooperativo em que o educador tem que decidir, opinar, argumentar diferentes pontos de vista, modificaria as relações interpessoais. Para tanto, criou-se um Fórum Participativo, onde os representantes das 
unidades escolares reuniam-se sistematicamente para apresentar os problemas que encontravam, analisá-los e, em conjunto, buscarem suas possíveis resoluções. Os resultados indicaram que ao participarem de forma mais efetiva do diagnóstico e processo de resolução do sistema educativo, os integrantes do 
Fórum Participativo, apresentaram maior compreensão sobre a realidade educacional do município, maior interesse de participação e, ainda, comprometimento com as decisões tomadas. No que diz respeito às relações interpessoais, os integrantes demonstraram um significativo desenvolvimento na 
coordenação de perspectivas diferentes e na atitude cooperativa
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A educação profissional integrada ao 
ensino médio no paraná: avanços e 
dasafios
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Neste trabalho investiga-se a possibilidade da implantação da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio na Rede Pública Estadual na perspectiva dos trabalhadores.O governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação, gestão 2003/2006/2010, ao assumir o governo definiu 
retomar a Educação Profissional na Rede Pública de Ensino. Isto significou negar o modelo que estava implantado na Rede, orientado pelo Decreto nº2.208/97, que reduziu a oferta desta modalidade de ensino nos Colégios do Paraná, assim como sua total desvinculação do Ensino Médio.A separação da 
Educação Profissional da Educação Básica foi um retrocesso constatado pela grande maioria dos professores, assim como, que a política implantada nos anos finais da década de 90 não atendia às necessidades de formação, tanto dos trabalhadores, como as do mundo do trabalho. A partir do entendimento de 
que a LDBEN nº 9.394/96 não proibia a integração, a SEED tomou a decisão de integrar num mesmo currículo a formação geral e específica, mas não com a proposta de sua universalização para todo o ensino médio da rede pública estadual. O Decreto nº 5.154/04 veio respaldar a decisão já tomada pelo 
governo do Paraná.Neste contexto, investigou-se, se a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, na Rede Pública Estadual do Paraná, pode ser uma possibilidade de concretização de uma escola para os que vivem do trabalho, superando o reducionismo da prática e fortalecendo, pela categoria 
contradição, o acesso rigoroso aos conhecimentos socialmente produzidos, onde o trabalho, a ciência a cultura e a tecnologia, de forma integrada, norteiem a construção curricular e metodológica. O objetivo foi de explicitar que elementos obstaculizam a concretização da integração e quais elementos 
possibilitam o avanço na perspectiva da educação politécnica. A hipótese inicial foi de que não basta a decisão política, sendo necessário também garantir as condições materiais e humanas para a sua concretização. Foram analisados os principais documentos da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e 
do Ministério da Educação que nortearam a implantação da integração e realizadas entrevistas com diretores, professores e alunos de cinco Colégios Estaduais que ofertam cursos integrados. Constatou-se como positividade, ser possível a concretização de uma escola para os que vivem do trabalho, desde que 
ela tenha identidade própria, portanto não sendo apenas uma cópia das escolas que tem como principal foco a parcela da sociedade que não vive do trabalho. Para que isto ocorra, os desafios constatados referem-se a necessidade do trabalho coletivo, dos professores serem permanentes nas escolas,portanto 
concursados, formação continuada no chão de cada escola e o financiamento público perene.As escolas do Paraná estão num processo de construção e, se as condições humanas e de infra-estrutura continuarem sendo priorizadas podem sim se consolidar como uma educação emancipadora.O principal é que o 
aluno se vê como um sujeito social, e se sente portanto muito valorizado.
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O presente estudo tem como objeto o processo de formulação de políticas públicas de Educação Infantil do município de Contagem-MG, no período de 1996- 2010. Realizamos uma retrospectiva do atendimento a crianças em instituições coletivas de educação e cuidado, tomando como marco o ano de 1979, 
quando registramos as primeiras organizações das creches e pré-escolas. Investigamos a implementação do direito à educação da criança de zero até seis anos, nos últimos 14 anos. Buscamos conhecer e analisar as estratégias, os princípios, as concepções e as ações propostas pelo poder público municipal para 
o atendimento à Educação Infantil no referido município. Quanto aos instrumentos metodológicos, utilizamos, no estudo empírico, a entrevista semiestruturada e a análise documental, destacando a relevância dos dados estatísticos. Como referência teórica, utilizamos a abordagem sociológica, a partir da qual 
identificamos os atores sociais e o contexto cultural no qual as políticas foram construídas, pois, de acordo com as concepções mais atuais de infância e dos papéis dos diversos atores (Estado, família e sociedade), essas políticas se modificaram ao longo dos anos. Nessa perspectiva, destacamos os 
pressupostos de trabalho presentes em VIEIRA (2006). Paralelamente, integramos aos nossos referenciais as contribuições da abordagem do ciclo de políticas, formulada pelo sociólogo inglês Stephen Bali e por seus colaboradores (Bowe, Bali e Gold, 1992; Bali, 1994) para analisar a trajetória de políticas 
sociais e educacionais. Essas teorias contribuíram para a nossa análise da constituição das políticas de Educação Infantil no município de Contagem, evidenciando as concepções, os objetivos e os atores sociais nas etapas de formulação dessas políticas e de produção dos textos referentes a elas. Utilizamos, 
nesta pesquisa, os estudos sobre políticas públicas embasados nos seguintes autores: Easton (1970); Campbell (2002), Kingdon (2006); Muller e Surel (2002); Bali (1994); Bali, Bowe; Bali; Gold (1992) e Mainardes (2006). Evidenciamos os seguintes aspectos nas políticas que compreendem o período 
analisado: a) 1996 a 2002, após a promulgação da LDBEN, percebemos alguns impactos dessa legislação, mais dirigidos às políticas de formação dos profissionais que atuavam em creches e pré-escolas do município; b) de 2003 a 2004 observamos as primeiras ações no interior da Secretaria de Educação no 
sentido de realizar a transição dos convênios das creches, até então sob o gerenciamento da assistência social; c) a partir de 2005, com a entrada de um governo do Partido dos Trabalhadores (PT) na arena política, registramos o desenho de um novo cenário para as políticas de Educação Infantil de Contagem: 
aumentam os investimentos financeiros e pedagógicos, bem como acontecem os primeiros registros de atendimento público a crianças de zero a três anos em instituições de educação no município.
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Este estudo tem como objetivo analisar, no período de 1998-2002, as implicações e contradições geradas pela adoção dos ciclos com progressão continuada pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo como estratégia para, supostamente, reparar problemas de repetência e evasão de alunos do ensino 
fundamental em sua rede de escolas. Esta medida se apresentou revestida por um discurso aparentemente democrático, querendo nos fazer crer, de que esta maneira de se organizar o ensino fundamental, além de atenuar a repetência e a evasão na rede oficial de ensino ? deficiência secular da educação pública 
paulista e brasileira ? abriria possibilidade de se promover a inclusão escolar e social dos estudantes. Fundamentados em análise documental e em pesquisa empírica de campo, de caráter ilustrativo, realizada em uma escola estadual pública de ensino fundamental da periferia do município de Piracicaba/SP, 
procuramos com esta dissertação compreender: a) qual a idéia de inclusão dos então gestores da política educacional pública paulista; b) qual a sintonia entre a política educacional configurada em nosso país naquele período, influenciada por organismos multilaterais e aquela prontamente implantada pelo 
governo do estado de São Paulo; c) como foi tecida a hegemonia no campo político/pedagógico a partir da lógica neoliberal vigente quando da implantação da medida pela SEE/SP. O levantamento acima constitui os vários aspectos de uma mesma problemática, qual seja, o fato de se eliminar a repetência e a 
evasão, do modo como ela passou a ocorrer nas escolas estaduais, foi fator de inclusão social dos estudantes originários das camadas populares como apregoava o discurso oficial? Utilizando-nos das categorias inclusão social, inclusão escolar, qualidade de ensino e função da escola procuramos comprovar, ao 
longo deste estudo, que a organização do ensino fundamental em ciclos com progressão continuada, da forma como foi articulada, implantada e implementada, contrariamente ao discurso oficial, vem contribuindo para a exclusão social dos referidos estudantes.
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A pesquisa apresenta como tema a experiência pedagógica do Orçamento Participativo em comunidades do Vale do Caí. O Orçamento Participativo (OP) foi instaurado em todo o Estado do Rio Grande do Sul pela Frente Popular, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, em 1999. O OP é um processo de 
elaboração do orçamento estadual para o ano subseqüente por meio da participação popular. A consulta popular inicia nos 497 Municípios do Estado, passa pelas 22 regiões e é concluída pelos conselheiros regionais, eleitos a cada ano pelo povo. A proposta é entregue ao executivo estadual, que a encaminha 
ao legislativo para aprovação. A presente investigação situa-se na região do Vale do Caí, composta por 19 municípios: sendo 15 deles criados há menos de duas décadas. Constituem-se majoritariamente por descendentes de imigrantes europeus que iniciaram a colonização da região no século XIX. Abriram 
picadas e estabeleceram comunidades com base na fé e na educação que trouxeram do outro continente. Apresentam uma estrutura organizacional de participação e construção coletiva dos bens comunitários, apesar do autoritarismo centralizador mantido nas mãos do padre, do pastor e do professor. O estudo 
tem por objetivo analisar as influências que o processo descentralizador do OP está causando na vida dessas comunidades interioranas. Comunidades escolares - alunos, pais e professores - vão às Assembléias Públicas Municipais do OP, acompanham e participam do processo, reivindicando obras e bens para 
a entidade escolar ou para a população em geral. Essa participação pode produzir politização e alterar procedimentos pedagógicos em vigor. Abordo várias facetas presentes em assembléias e mesmo no seu posterior desdobramento até a efetiva realização da obra ou a aquisição de um bem. Acredito que 
minha contribuição se situa justamente neste aspecto: apresentar as informações coletadas e refletidas. Há indicativos que apontam consonância entre a pedagogia das comunidades e o processo do Orçamento Participativo. O poder mobilizador existente nas comunidades é fator que favorece a organização em 
âmbito municipal na reivindicação de uma obra para o bem de todos os munícipes.
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A presente pesquisa trata da análise crítica das orientações presentes na proposta de Gestão Compartilhada, assumida e amplamente disseminada pelo Governo do Estado do Paraná- Brasil, em suas políticas públicas educacionais, no período de 1995-99. Firma-se a compreensão de que tal proposta de gestão 
escolar está articulada a uma concepção de "Estado Mínimo Neoliberal", na qual esse (o Estado) se afasta paulatinamente de suas obrigações para com a manutenção e desenvolvimento das atividades educacionais, repassando-as para a comunidade. Através de veículos próprios de comunicação como jornais e 
revistas, põe-se em execução uma estratégia de difusão da "informação interessada", através da disseminação de exemplos considerados de sucesso, que têm como característica comum a relação do êxito com a participação da comunidade assumindo financeiramente a escola. A massificação dessa concepção 
de êxito objetiva criar um consenso favorável à aceitação espontânea da concepção de Gestão Compartilhada. Incentiva-se a diferenciação entre escolas pela via da inovação pedagógica, contanto que a própria comunidade assuma o ônus financeiro de tais inovações. A denominada Gestão Compartilhada 
aumenta a desigualdade social, na medida em que exime o Estado de sua função reguladora das diferenças sociais e limita cada comunidade à própria capacidade de financiamento da atividade escolar de seus filhos.
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Este trabalho teve como objetivo principal buscar compreender como se deu o processo de organização dos sistemas de ensino municipais de administração petista a partir da análise da experiência de três municípios paulistas. A criação de sistemas de ensino municipais, respaldada pela Constituição Federal 
de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresenta-se como uma nova possibilidade de busca de autonomia municipal, no que tange a gestão do ensino. A prerrogativa pela criação dos sistemas de ensino municipais surgiu concomitante as recentes inovações da área educacional, 
principalmente àquelas ligadas a descentralização do ensino. Neste sentido, o estudo apresenta uma discussão sobre as políticas públicas de descentralização dos serviços sociais, em especial a educação, bem como uma análise da trajetória da municipalização no Estado de São Paulo, apontando dados e alguns 
resultados da política imposta. Aborda, ainda, a questão da formulação e implementação de políticas públicas e as relações político-partidárias estabelecidas no processo. Analisa, ainda, a trajetória do Partido dos Trabalhadores enfatizando as concepções de educação, democracia e participação presentes em 
seu discurso e expressas em sua atuação. Finalmente, analisa a experiência de municipalização e criação de sistemas de ensino dos municípios de Catanduva, Lins e Mauá.
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Realizado mediante procedimentos de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, o presente trabalho analisa as evidências da presença do quase-mercado na política educacional brasileira. Analisa, em particular, na legislação e nos documentos de apresentação e divulgação das políticas educacionais, as 
concepções de gestão, avaliação educacional e formação de professores, buscando identificar possíveis convergências de sentido e compromissos com a implantação de mecanismos de quasemercado. Inicialmente, apresenta uma análise do surgimento do quase-mercado no contexto da nova gestão pública nos 
países centrais. Na seqüência, examina o movimento de reforma do Estado brasileiro, revelando a emergência do mercado nesse contexto. Apresenta a reforma educacional como elemento da reforma do Estado, evidenciando a similaridade de objetivos. Em seguida, revela as novas articulações entre público, 
privado e público-não-estatal. Por fim, apresenta os resultados da pesquisa documental apontando as concepções de gestão educacional, avaliação da educação básica e formação de professores e sua convergência com o ideário de implantação de mecanismos de quase-mercado educacional.
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O estudo enfoca a política de acesso à educação superior no Brasil, numa perspectiva histórica, através da análise da legislação federal publicada entre os anos de 1824 a 2003. Buscando analisar como o Estado brasileiro regulou e regulamentou esse processo através da “teia normativa”, o estudo é concebido 
dentro da abordagem teórica e metodológica da cartografia simbólica, utilizando os elementos da: escala, projeção e simbolização. Dessa forma, ao utilizar linguagem metafórica da cartografia a tese é denominada de Atlas. O elemento da escala foi utilizado como forma escrita, através das categorizações, 
elementos de análise e estilo de escrita. O Atlas foi desenhado majoritariamente na grande escala, ou seja, desenha um pequeno espaço: o acesso à educação superior, percebendo detalhes que a pequena escala tende a desprezar. A projeção refere-se ao centro e a periferia. O centro foi considerado a ação 
regulamentadora e regulatória do Estado brasileiro, na periferia foram contemplados elementos que direta ou indiretamente afetam o acesso como a questão dos privilégios concedidos, a gratuidade e a expansão e diversificação do sistema de educação superior. A simbolização buscou mapear a gramática que 
representa os critérios para o acesso à educação superior. Nos diversos períodos contemplados pode-se verificar a presença marcante do Estado no direcionamento do processo de acesso à educação superior no Brasil, sobretudo através de ações dos Poderes Executivo e Legislativo. Em relação ao acesso à 
educação superior ao longo de todo o período estudado houve pequenas mudanças de formato e de estrutura. Não houve uma mudança radical do processo, foram alteradas formas, metodologias de aplicação e do uso dos resultados, que não repercutiram em uma maior democratização do acesso. Os exames 
positivados nas diferentes normas e épocas tinham (e ainda têm) a intenção de pôr à prova os candidatos, no sentido de verificar sua capacidade e “merecimento”. Se, no início, tinha a função de distribuir os candidatos às vagas existentes, a partir de 1925, classifica os que se sobressaem nas avaliações 
propostas. A partir da última Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, o acesso à educação superior apresenta novas formas que substituem ou complementam o antigo e majoritário processo: o concurso vestibular. Essas formas podem ser progressivas, ou seja, diluídas ao longo 
do ensino médio, como o Processo de Avaliação Seriada ou Programa Alternativo de Ingresso ao Ensino Superior; podem ser mais leves, como a aplicação de uma única prova; e podem consistir no aproveitamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras possibilidades.
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Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise do processo de constituição do Projeto Político Pedagógico em política pública educacional nas escolas da rede estadual de ensino do Paraná, compreendendo o período entre 1983 e 2002. Por meio da análise documental dos registros oficiais e do estudo das 
ações governamentais realizadas procurou-se evidenciar a apropriação, por parte do Estado, dos pressupostos referentes à gestão democrática e Projeto Político Pedagógico, existentes na produção teórica educacional a partir da década de 1980, e que se tornaram o arcabouço da conversão do Projeto Político 
Pedagógico em instrumento de política educacional pública. Foram examinados doze documentos oficiais sobre política educacional editados pela SEED, a partir dos seguintes elementos: participação, autonomia, planejamento, currículo e avaliação. Apesar do discurso oficial propor a substituição das 
relações de autoritarismo e imediatismo na política educacional constatou-se que o discurso democrático foi diluído por uma prática que não criou condições suficientes para a implantação efetiva do Projeto Político Pedagógico nas escolas. As décadas de 1980 e 1990, adentrando nos anos 2000, com relação 
ao estado do Paraná tanto em uma concepção de Estado mais conservadora, comprometida com o ideário do estado mínimo, quanto em uma concepção de estado progressista, voltada ao atendimento das camadas populares, apresentaram políticas públicas educacionais que estabelecem limites à 
democratização da gestão escolar. Essa opção fica clara pela adoção de um formato de Projeto Político Pedagógico que se aproxima mais do documento formal, institucionalizado de fora para dentro da escola, com aparência democrática, mas limitado quanto à possibilidade de emancipação política da escola.
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Realizado mediante procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aplicação de entrevista semi-estruturada, o trabalho em tela analisa o recente processo de municipalização desencadeado no Estado de São Paulo, sobretudo por força da legislação federal aprovada no final de 1996 e das 
medidas educacionais adotadas e implementadas em nível estadual a partir de meados da última década. Analisa, em particular, o processo de municipalização que se desenvolve na Região de Governo de Marília. Examina, inicialmente, como as medidas de âmbito estadual contribuíram para alavancar o 
processo de municipalização que se encontrava estagnado há anos no Estado e, em seguida, mostra como o mecanismo do FUNDEF – fruto da legislação federal de 1996 – induziu claramente à municipalização do ensino fundamental. Na seqüência, revela a crescente participação dos municípios paulistas na 
oferta pública deste ensino no período de 1995 a 2005, especialmente no tocante às séries iniciais. Demonstra que o processo de municipalização levado a efeito na Região em estudo segue tendências semelhantes àquelas verificadas no conjunto dos municípios do Estado de São Paulo, tais como: decisão pela 
adesão à municipalização motivada pelo enfoque economicista; clara preferência das administrações municipais pela municipalização das matrículas das séries iniciais; coexistência de duas redes públicas destinadas ao atendimento dos dois ciclos do ensino fundamental; municipalização do ensino 
materializada predominantemente por meio de celebração de convênio de parceria. Em seguida, demonstra o impacto negativo deste processo no atendimento municipal em educação infantil, apontando, na seqüência, o novo alento que a recente implantação do FUNDEB pode significar para esta importante e 
indispensável etapa da educação básica
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O presente trabalho de dissertação insere-se na temática gestão escolar e organização do trabalho pedagógico. Teve como objetivos gerais apreender como os/as professores/as da Escola MARVIM apropriaram-se dessa nova forma de organizar o trabalho pedagógico no processo de implantação e 
implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola que ocorreu durante os anos de 1998 a 2001; e identificar quais as possibilidades de o trabalho pedagógico cotidiano ser elemento articulador da teoria e da prática e, dessa forma, produtor de um conhecimento relevante para as necessidades da escola 
frente à construção de uma qualidade socialmente referendada. Para essa investigação adotou-se como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético, enquanto uma concepção de mundo, de homem e de sociedade; enquanto um método que permite uma apreensão radical da realidade e 
enquanto práxis na busca da transformação social e de novas sínteses no plano do conhecimento e da realidade histórica. Para explicitar a dialeticidade e a historicidade do objeto de pesquisa adotou-se o trabalho enquanto categoria teórica principal que permite apreender a realidade e, ainda, como eixo para 
reformulações teóricas. Dessa forma, foi possível compreender como que os sujeitos sociais, a partir da vivência da realidade social concreta, respondem aos problemas da escola e do trabalho pedagógico. Os principais autores que contribuíram para a apreensão da organização do trabalho pedagógico da 
escola enquanto mediação das necessidades do mundo do trabalho e possibilitaram resgatar o trabalho do/a profissional da educação numa perspectiva de intervenção transformadora foram Antunes (1999, 2002), Lukács (1981) e Paro (1999, 2002). A construção do texto dessa dissertação teve nos objetivos 
específicos eixos orientadores do processo investigativo para apreender a totalidade e a essencialidade do objeto de estudo. São eles: 1. Desvelar o desencadear dos ordenamentos legais dos anos de 1990, observando suas bases fundamentais e a necessidade de reordenamento legal na área educacional que 
constitui o Plano de Desenvolvimento da Escola; 2. Apreender as bases ontológicas da categoria trabalho e sua estrutura de mediação entre os interesses da sociedade capitalista e a escola; 3. Apreender como no cotidiano do trabalho na escola as professoras identificaram, compreenderam e explicaram o Plano 
de Desenvolvimento da Escola, tendo como base a organização do trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido a partir da implementação do sub-programa do FUNDESCOLA. Percebeu-se que as professoras da Escola MARVIM defendem e buscam construir uma escola de qualidade. O PDE foi visto 
como uma possibilidade de contribuir com essa construção, na medida em que a escola recebeu um volume de financiamento usado - dentro das determinações do programa - para equipar e dinamizar as atividades da escola. No entanto, existe um tensionamento de posições sobre a efetividade do PDE para 
mudar a dinâmica da organização do trabalho pedagógico da escola. Ao estudar a gestão escolar e a organização do trabalho pedagógico, levando em consideração a prática pedagógica das professoras da Escola MARVIM, reconhece-se que essa é uma possibilidade de contribuir para o processo de construção 
de uma qualidade de escola socialmente referenciada, pois o conhecimento aqui produzido pode servir de base para novas construções e experiências no interior das escolas públicas, em especial da escola MARVIM, além de contribuir com o desvelar dos mecanismos que controlam e manipulam 
subjetividades, desconsideram o trabalho realizado pelos/as profissionais da educação que trabalham na escola e sua experiência. Nesse sentido, não teve a intenção de esgotar o assunto, mesmo porque esteve direcionado a uma experiência, tratando de forma localizada o assunto. Entretanto, é de fundamental 
importância para o estudo de toda a rede de ensino na medida em que a Escola MAVIM está exposta aos mesmos condicionantes estruturais que atuam nas demais unidades do sistema.
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Por meio dessa dissertação discuto a tessitura do Projeto Político Pedagógico para além do entendimento do que se registra em um documento formal. Sem eliminar essa relevante possibilidade, busco a identificação da força da escrita/autoria nas relações cotidianas de nossa formação identitária e profissional, 
nas quais, muitas das vezes, se manifesta como elemento de importância decisiva. Para tanto, escolhi como campo de pesquisa o cotidiano de uma escola de ensino fundamental da re-se a isso, que as fabricações cotidianas não registradas em documentos das escolas aparecem como formação cotidiana dos 
professores e professoras. Sendo assim, o Projeto Político Pedagógico pode ser um desses momentos de formação coletiva e identitária de/96 e, após sua promulgação pode estar tentando regular os currículos escolares. No etanto, pode significar, também, a oportunidade de reinventar a autoria e o 
compromisso emancipador no cotidiano das escolas para a tão sonhada solidariedade se faça sempre
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O presente texto é resultado de um trabalho de pesquisa realizado sobre as possibilidades e limites presentes na construção de uma democracia popular participativa, no interior de uma escola pública, do Sistema Municipal de Ensino, da cidade de Juiz de Fora (MG), com o objetivo de a) analisar os 
condicionantes internos e externos da participação da comunidade escolar no interior da unidade escolar; b) analisar a relação participativa entre a escola e as organizações sociais comunitárias; c) refletir sobre o tipo de participação praticada no interior da escola e seu entorno, vinculada ao contexto sócio-
político do país, qual seja, seu processo de construção democrática; d) explicitar aspectos que possam ampliar a discussão político-participativa das classes populares nos rumos da educação pública de qualidade. Com relação ao aspecto metodológico, pareceu-nos que a opção mais acertada seria uma 
investigação qualitativa, buscando examinar os múltiplos aspectos que envolvem a questão da participação da comunidade escolar, além de organizações da sociedade civil, mais especificamente, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Como resultado desta pesquisa, foi observado que apesar das 
limitações impostas pelo modelo liberal de democracia, hegemônico na sociedade brasileira, existem possibilidades de construção de práticas democráticas populares no interior da escola, a partir de administrações comprometidas com uma educação pública de qualidade. Da mesma forma, observa-se 
perspectivas de construção de um espaço democrático de disputa de projetos político-educativos, a partir da prática educativa do Sindicato dos Professores, quando este se propõe a discutir com professores e comunidades, questões da política educacional, sob o ponto de vista de classe, no intuito de fortalecer 
a construção de um projeto educacional alternativo para as classes populares.
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 O ponto de partida dessa Dissertação de Mestrado é a problematização dos elementos necessários para constituição de um conselho participativo, através da compreensão da dinâmica e do movimento destes em relação às estruturas que os engendram. A partir de uma investigação que buscou clarificar os 
processos de constituição dos Conselhos Municipais de Educação, como forma de compreender os processos de descentralização de gestão, chega-se a um entendimento crítico da função que os colegiados tem exercido. Pode-se perceber, por meio desse estudo, como se tem efetivado a atuação e a 
participação popular nos CME e como os governos municipais têm abordado esse fenômeno. Busca-se realizar um diálogo, a partir das vivências da autora, como o passado e o presente dos colegiados, cotejando as experiências que se mostraram efetivas nos processos decisórios participativos e a realidade 
daqueles que ainda estão em processo de construção. A interrogação que permeia essa dissertação discorre sobre a possibilidade do CME ser participativo e técnico-pedagógico, ao mesmo tempo, e, num processo dialético, transformar-se em compartilhamento de saberes acadêmicos, técnicos e populares os 
quais, numa relação dinâmica, se mesclam e oportunizam a manifestação de um colegiado, oportunizando a descentralização democrática por meio da gestão participativa.
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 Esta Dissertação trata da gestão feminina nas escolas da Sociedade Educação e Caridade, na perspectiva de gênero e da formação profissional. Com base nos estudos teóricos sobre administração, gestão escolar e gênero, o trabalho analisa a atuação de duas diretoras nas escolas pertencentes à Sociedade 
Educação e Caridade a partir das mudanças que aconteceram sob a influência dos documentos do Concílio Vaticano II (1962-1965), de Medellín (1968) e Puebla (1979). Para realizar a pesquisa, foram utilizadas como fonte entrevistas e experiências de uma ex-diretora e uma diretora, ainda no exercício da 
função, que atuaram na direção de escolas desde 1960, no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada a partir da consulta a documentos, arquivos, crônicas, livros, artigos, projetos educativos, documentos da Sociedade Educação e Caridade, relatórios, regimentos, currículos, boletins e registros de 
encontros e cursos, fazendo um recorte do século XIX, com ênfase na expansão das escolas da referida instituição; e do século XX, destacando a experiência de vida das referidas diretoras em estabelecimentos escolares no estado do Rio Grande do Sul. Entende-se que, mesmo sem estudos sistemáticos 
voltados para a docência ou administração, as religiosas atuaram como diretoras das escolas valorizando a formação humana e religiosa recebida na instituição. Elas buscaram estratégias de manutenção ou ampliação dos estabelecimentos escolares através de parcerias com pais dos alunos e comunidade. Na 
atualidade, no entanto, grandes transformações do mundo contemporâneo exigem formação profissional adequada para atender às demandas das novas concepções e alternativas de gestão participativa e em rede.
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Este trabalho vincula-se à Linha de Pesquisa Formação e profissionalização docente, do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG e é resultado de pesquisa que teve como objeto investigar o lugar da criança de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos em uma escola da Rede Municipal de 
Goiânia. É uma pesquisa do tipo etnográfico, baseada no método materialista histórico-dialético e com a abordagem sócio-histórica, compreendida, principalmente, a partir das obras de Bakhtin (1992), Luria, (1991; 2006), Leontiev (2004; 2006) e Vygotsky (1979; 1988; 1989; 1991; 2001; 2006). Para 
apreender o real concreto, analisaram-se as concepções de infância e educação e suas implicações no cotidiano escolar, tendo em vista as representações objetivadas pela criança de seis anos a respeito de si mesma, ao iniciar o Ensino Fundamental. Com esse objetivo analisou-se a fala da criança para 
compreender o lugar atribuído a ela pela escola e por ela reivindicado. A realização deste estudo possibilitou concluir que a criança de seis anos perdeu um lugar historicamente instituído, a Educação Infantil, que tem sido estudada por diversos pesquisadores no sentido de qualificar esse espaço, de modo a 
respeitar a especificidade da criança e de se propor a lhe oferecer um ensino de cunho onilateral. Esse é o lugar defendido para a criança dessa faixa etária. Ela exige uma educação diferenciada da que historicamente tem sido propiciada pelo Ensino Fundamental. A criança tem buscado seu espaço por meio da 
fala, do choro, da agressividade, da indisciplina. É imprescindível que ela seja ouvida
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O planejamento, nesta pesquisa, é entendido como um dos elementos da administração que traz a relevo sua intenção política, sendo, portanto, uma ferramenta de ação política, que pode revelar ou ocultar lógicas na manifestação educacional. Apresenta-se o movimento histórico da Teoria Geral da 
Administração, identificando as influências para a administração educacional e os reflexos para o planejamento. O uso dessa ferramenta, bem como o seu não-uso, não prescinde da análise do caráter ideológico que comporta, com aparência de assepsia científica, pois a neutralidade não cabe no âmbito 
educacional. Reduzir os relevantes problemas de um sistema educacional a uma problemática técnica quanto ao planificar deixa à mostra a desconsideração dos conflitos de interesses que permeiam tal sistema. O contraponto extremista a esta situação pode desoficializar o uso da técnica no campo prático para 
o alcance dos fins educacionais, diluindo o ordenamento do pensamento de maneira sistemática, para uma ação espontaneísta, que não admite, em nossos dias, nem em passados próximos, o caráter não sistemático, portanto, desprofissionalizado, em sistemas educacionais. Entende-se que o papel do 
planejamento na escola não se dissocia do papel do Estado planejador, o que gerou a necessidade de conhecer o movimento da macroestrutura, para entender as relações de determinação no interior da escola. A opção metodológica para este estudo pautou-se na pesquisa qualitativa, adequada para o campo de 
políticas educacionais, campo subjetivo das Ciências Humanas, em que não cabe análise do que o homem é na sua natureza, senão uma análise daquilo que indivíduos ou grupos representam para si, no uso de palavras e na manifestação de suas intenções, atribuindo, em discursos reais, significados 
específicos. Nessa configuração, o planejamento educacional em unidades escolares do Sistema Estadual de São Paulo recurso da experiência humana é analisado como reflexo de determinações políticas, econômicas e históricas que passam do papel do Estado ao papel da escola. Analisaram-se documentos 
veiculados pelo e no Sistema Estadual de Ensino, a fim de identificar a concepção administrativa presente e as orientações sobre o planejamento em unidades escolares. Desenvolveu-se a pesquisa de campo mediante amostragem intencional representativa, a partir de questionários aplicados a gestores 
educacionais. Sem a pretensão de esgotar as possibilidades de análise, buscou-se identificar os caminhos escolhidos pelo Sistema de Ensino a partir da década de 1990 e seus reflexos em unidades escolares, reconhecendo o uso de conceitos e concepções administrativas, buscando desvelar intencionalidades 
para uma ação consciente e consistente pelos profissionais da educação
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Este trabalho, inserido na Linha de Pesquisa Cultura e Processos Educacionais, do Programa de Pós-Graduação da FE/UFG, é resultado de pesquisa que teve por objetivo analisar como a ampliação do tempo escolar tem sido concebida em distintas propostas de escola integral em andamento no Brasil, 
implantadas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Foram analisadas as proposta de escola integral em curso no ano de 2008 nas redes públicas de ensino estadual e municipal, e o Programa Mais Educação do governo federal. Para apreensão do cotidiano em uma 
escola integral, elegeu-se como lócus de investigação uma Escola Municipal em Tempo Integral da rede de ensino de Goiânia-GO, onde se realizou pesquisa de campo por meio de análise documental, entrevista e observação. Os dados da pesquisa foram analisados a partir do referencial teórico de Gramsci e 
das contribuições de Mészáros, tendo como base dois temas centrais: a relação entre Estado e sociedade civil, e a educação integral na perspectiva de inovação educacional. O estudo sugere a necessidade de compreensão da escola como direito, na perspectiva de contribuir para o alcance de uma igualdade 
plena. São indicadas possibilidades para continuidade das investigações sobre a problemática da escola integral no Brasil, tendo em vista tratar-se de um tema atual para compreensão da educação pública no país
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Esta dissertação teve como objetivo caracterizar e analisar as formas de participação da comunidade escolar no cotidiano de uma unidade escolar transformada em Comunidade de Aprendizagem, analisando em especial a participação nos processos de tomada de decisão, enquanto aspecto fundamental da 
gestão democrática da educação. Buscou-se compreender os fatores que facilitavam ou dificultavam a participação no contexto da escola pesquisada. A proposta de Comunidades de Aprendizagem visa à transformação social e cultural da escola e de seu entorno e está pautada na aprendizagem dialógica, 
enquanto meio para se buscar a educação de máxima qualidade para todos e todas. Comunidades de Aprendizagem é uma proposta desenvolvida pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), da universidade de Barcelona, e firmou-se na Espanha 
enquanto experiência bem sucedida. Hoje está sendo desenvolvida em vários países, dentre eles o Brasil. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da periferia urbana de São Carlos (SP), transformada em Comunidade de Aprendizagem, baseando-se em alguns princípios da Metodologia Comunicativa 
Crítica, que tem como referências o conceito de dialogicidade, de Paulo Freire, e a teoria da ação comunicativa, de Jürgen Habermas. O estudo desenvolveu-se por meio de dados quantitativos - um questionário aplicado por pesquisadores inseridos nas investigações sobre Comunidades de Aprendizagem - e 
dados qualitativos - a partir de entrevistas em profundidade com as gestoras da escola. Seguindo os princípios da metodologia comunicativa crítica, o processo de análise dos dados foi desenvolvido conjuntamente entre os participantes e a pesquisadora, dialogando-se sobre os conteúdos destacados, as 
categorias elencadas e os entendimentos efetuados, e chegando-se a um consenso em relação às análises das dimensões transformadoras e dos obstáculos à participação. Pudemos observar que muitas mudanças ocorreram na vida da escola desde a implementação da proposta Comunidades de Aprendizagem. 
Entre elas, o fortalecimento do diálogo igualitário nas relações, o que favoreceu a participação da comunidade escolar em vários espaços. Destacamos, contudo, o necessário apoio dos gestores educacionais como elemento imprescindível de criação e sustentação de um ambiente escolar estimulador da 
convivência democrática, porque ela não ocorre espontaneamente, sem intencionalidade e ações propositivas e permanentes.
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Esta pesquisa tem como objetivo central desvelar as contradições entre o discurso democrático psdbista e a prática de seus governantes diante das reformas educacionais promovidas pelo PSDB, especialmente no Estado de São Paulo. Para tanto, procedemos à leitura, análise e interpretação de diversos 
documentos do PSDB que orientam a prática política de seus governantes tanto no campo democrático como na área educacional. Procuramos confrontar tais orientações com as ações de seus governantes através de leis, decretos e resoluções publicadas no decorrer dos mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) e dos governos psdbista do Estado de São Paulo, especialmente Mário Covas. Tomamos como espaço empírico de nossa pesquisa o município de Penápolis, que foi diretamente afetado por uma das medidas da reforma educacional paulista: o fechamento da Delegacia de Ensino (DE) – órgão 
intermediário entre as escolas e a Secretaria de Estado da Educação (SEE) – deste município em abril de 1999, em decorrência da reestruturação da SEE. A reação da comunidade local, vinculada aos serviços prestados por esse órgão, desencadeou uma luta pela reabertura da DE de Penápolis, o que de fato 
ocorreu em 29 de junho de 2006, agora com o nome de Diretoria de Ensino – Penápolis e Região. Em decorrência dessa luta ocorreu um fato inusitado neste município, que foi a eleição do Dirigente de Ensino, da recém-criada DE, através da formação de um Conselho com representantes locais e regionais do 
magistério público estadual e dos poderes públicos municipais vinculados a esta DE, rompendo assim com a política tradicional de escolha do dirigente por parte do governo. Entretanto nossa pesquisa indica que, se os fatos ocorridos em Penápolis revelam uma possibilidade de alargamento da democracia na 
perspectiva de extensividade dos espaços decisórios, isso não alterou, no conjunto das ações governamentais, a prática centralizadora da SEE no que se refere às decisões educacionais, o que demarca as contradições entre o discurso democrático psdbista e a prática governamental.
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Esta dissertação tem como tema central o processo educativo vivido por operadores na implantação e desenvolvimento de equipes autonegociáveis (EAGs) e uma industria do ramo eletrônico, a Asea Brown Boveri (ABB). A investigação foi direcionada para os saberes e competências desenvolvidos. A 
pesquisa é de cunho qualitativo e foi desenvolvida tendo por método o estudo de caso. O quadro teórico que cerca a pesquisa foi construído baseando-se em estudos nas áreas de Educação, Administração e Psicologia. Os autores escolhidos, com os quais dialoguei na construção desta pesquisa, possuem uma 
visão ampliada destes temas e também um compromisso e preocupação com a relação entre trabalho e educação. Entre eles cito: Acácia Eneida Kuenzer, Eloísa Helena Santos, Bernard Charlot, Françoise Ropé, Lucie Tanguy, Marise Nogueira Ramos, Kurt Lewin, W.R. Biron, Cartwright Zander, Fela 
Moscovici, Antonio César Amaru Maximiliano, Idalberto Chiavenato e Peter Drucker. Esta pesquisa pretende colaborar com os estudos que hoje estão sendo realizados referentes à pedagogia da fábrica. De forma mais específica, estudos que tratam das relações sociais que acontecem com operadores na 
esfera da produção. Relações estas que constroem os sujeitos trabalhadores e são também construídas por eles num processo educativo.
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 A pesquisa situa-se no campo de estudos de História, Política e Educação tendo como temática a Constituinte Escolar no Rio Grande do Sul, movimento da História recente, analisando a gestão da educação através de uma política setorial da gestão Olívio Dutra (1999-2002). A Constituinte Escolar visava a 
construção da escola democrática e popular no Estado, que pretendia romper com o modelo de política pública educacional vigente, cuja finalidade era a definição de princípios e diretrizes da educação para a rede estadual de ensino. A pesquisa tem como objetivo investigar a Constituinte Escolar no Instituto 
Estadual de Educação Professor Pedro Schneider (Pedrinho) em São Leopoldo/RS, como política pública, na tentativa de implementar a escola democrática como espaço de formação da cidadania, numa sociedade neoliberal. Configura-se como uma pesquisa qualitativa, que utilizou como estratégias de coleta 
de dados entrevistas semi-estruturadas, questionários e documentos e, para a análise dos dados tratamento estatístico e o Discurso do Sujeito Coletivo. Essa pesquisa aponta que a Constituinte Escolar no Pedrinho foi um movimento tenso e muitas vezes contraditório, sendo uma experiência que não chegou a 
se consolidar a ponto de haver uma reação mais forte da comunidade escolar para reivindicar a continuidade de um determinado modelo de gestão na educação. Mas propiciou significativos avanços no movimento de envolvimento da comunidade, que organizada soube reivindicar seus direitos de se fizeram 
presentes. A política de não-participação adotada pelo CPERS/Sindicato acabou originando alguns entraves para a consolidação da Constituinte no Pedrinho. No entanto, a legislação construída (projeto político-pedagógico, planos de estudos e regimento escolar) foi um importante instrumento indutor de 
mudanças nas práticas escolares, fazendo parte do processo de resgate da participação de toda a comunidade escolar na definição dos rumos da educação.
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Trata-se de pesquisa empírica, de cunho etnográfico, discutindo a participação dos estudantes na escola pública de Educação Básica. O objeto de estudo é a participação dos educandos em uma escola de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual de ensino no Estado de São Paulo. O objetivo do 
trabalho é examinar as relações entre as formas de participação e o processo pedagógico. Entende-se que, na condição de sujeito, o estudante é ativo no processo educativo, a ele estando vinculadas as possibilidades de os fins escolares serem alcançados. O trabalho desenvolvido na escola, constitui-se, 
portanto, como processo que só pode ser bem sucedido com a participação do educando, por meio de seu próprio trabalho. Decorre que as formas participativas dos estudantes têm caráter específico em relação aos outros segmentos envolvidos com a atividade escolar, pois têm o duplo sentido, tal como afirma 
Paro (1986), de serem condição à realização da educação e forma de trabalho necessária à formação de sujeitos autônomos. A gestão escolar, nessa perspectiva, é mediação fundamental no processo educativo. A gestão autoritária que prescinde da participação na tomada de decisões, não apenas limita o 
exercício do controle democrático do Estado, por parte do usuário da escola, mas também limita a participação do ponto de vista pedagógico, pois não cria as condições fundamentais para que ela ocorra. Por sua vez, uma perspectiva pedagógica que considere o educando como sujeito não encontra condições 
de realização senão pela mediação da gestão democrática. Tendo em vista essas concepções sobre a participação e a compreensão da natureza política democrática intrínseca à educação, procedeu-se ao estudo de uma experiência de ampliação da participação na escola, na qual os estudantes eram ativos nos 
mecanismos de gestão. O trabalho, por meio de descrição e análise das relações sociais construídas no ambiente escolar; das formas de participação dos educandos na gestão; e da situação de ensino, examina a participação dos educandos sob três dimensões que se inter-relacionam: relações sociais; 
participação na gestão escolar e participação no processo pedagógico. Foram realizadas observações das rotinas escolares incluindo as práticas em sala de aula, entrevistas semi-estruturadas, pesquisa em documentos, além de pesquisa bibliográfica. O levantamento empírico indicou que as lógicas 
mobilizadoras da ação na escola pesquisada produzem condições importantes para a construção de sujeitos democráticos, pois instalam o diálogo com os educandos e suas demandas, levando-os a vivenciar o pertencimento, a elevação da auto-estima, o desejo de cooperação e reconhecimento de sua própria 
condição de sujeitos de direitos. Não obstante, condicionantes de natureza material, institucional e especialmente ideológica, dificultam a implementação da prática democrática em sua radicalidade. Os condicionantes ideológicos, manifestados na concepção de democracia de educadores e materializados nos 
mecanismos de gestão e na situação de ensino, dificultam que a especificidade da função escolar seja assumida em sua dimensão política, não produzindo alterações significativas nos processos de ensino.
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A pesquisa tem como tema a relação entre a gestão escolar e o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, visando à construção de uma escola inclusiva. Realizou-se uma pesquisa qualitativa: um estudo comparativo do tipo etnográfico entre duas escolas 
públicas de uma cidade de porte médio, do interior do Estado de São Paulo, sendo uma escola da rede municipal e outra da rede estadual de ensino, norteada pela questão de pesquisa: Qual a contribuição das ações da gestão escolar para o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino 
regular, garantindo, assim, a construção da escola inclusiva??. Ao saber que os alunos com necessidades educacionais especiais têm freqüentado classes comuns, faz-se necessário estudar a gestão escolar diante desta realidade, ou seja, sua postura, concepções e ações. O objetivo da pesquisa é descrever as 
ações da gestão escolar diante do processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Recuperaram-se os paradigmas que norteiam o processo histórico da inclusão e suas dimensões filosóficas, relacionando a proposta dos documentos oficiais à realidade educacional. 
Compararam-se as ações e as relações da gestão escolar das escolas nos processos de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular.Verificou-se que mesmo, pertencendo ao universo da escola pública, as escolas estudadas seguem propostas e realizam práticas distintas; 
destaca-se que a postura assumida pela gestão escolar influencia na prática pedagógica cotidiana e que o envolvimento dos pais e o comprometimento dos professores são fatores determinantes na construção da escola inclusiva.
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Esta tese tem como tema a análise dos saberes que envolvem a prática pedagógica e administrativa cotidiana de gestores escolares que atuam com a proposta de construção de um sistema municipal de educação inclusiva, enquanto política pública educacional. Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo 
etnográfico aplicada à educação, norteada pela questão: “Quais são os saberes e fazeres que subsidiam a prática administrativa e pedagógica da gestão escolar diante da construção da escola inclusiva?”. Os objetivos específicos da pesquisa foram: acompanhar a trajetória da gestão escolar diante da proposta de 
educação inclusiva em três escolas do ensino fundamental de uma cidade de porte médio do interior do Estado de São Paulo, que adotou como política pública municipal a construção de um sistema municipal de educação inclusiva. As escolas selecionadas foram a mais antiga, uma de idade intermediária e 
uma recém-inaugurada; identificar os pressupostos teóricos e filosóficos da prática administrativa e pedagógica cotidiana do gestor escolar e o seu papel diante da construção da escola inclusiva. Como etapas do trabalho, destacamos: 1) revisão de literatura sobre: a) pesquisa qualitativa do tipo etnográfico 
aplicada à educação; b) princípios de autonomia, planejamento, descentralização; c) formação do gestor escolar e d) relação entre gestão escolar e a construção da escola inclusiva; 2) coleta de dados nas escolas; 3) descrição e categorização dos dados levantados e 4) análise e interpretação dos resultados 
obtidos. Para o desenvolvimento da metodologia, foram utilizadas observações dos participantes, entrevistas semi-estruturadas, análise dos documentos oficiais das escolas, fotografias do espaço físico. Conclui-se que há inexistência de um projeto político-pedagógico construído coletivamente; dificuldade no 
desenvolvimento de ações coordenadas e adaptadas às realidades existentes; problemas de relacionamento interpessoal; um enorme fosso entre a proposta política, o discurso político pregado e a prática pedagógica cotidiana realizada. A gestão escolar é, sim, uma das responsáveis pela construção da escola 
inclusiva, mas sua prática está direcionada às questões administrativas em detrimentos as pedagógicas.
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O presente estudo visa a identificar perfis de liderança e características relacionadas à gestão pedagógica em escolas eficazes. Para tanto, foram utilizados dados obtidos através de questionários aplicados a diretores de 68 escolas que participaram do Projeto Geres - Estudo Longitudinal Geração Escolar 2005 - 
Pólo Rio de Janeiro, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio, bem como os relatórios monográficos e transcrição de entrevistas realizadas com mais de 20 profissionais distribuídos nas funções de docência, direção e coordenação pedagógica de uma sub-amostra composta por seis 
escolas públicas municipais. Quanto à metodologia buscou-se, portanto, a complementaridade entre as abordagens quantitativas e qualitativas, com o intuito de melhor caracterizar a situação estudada. Nos aspectos quantitativos, a pesquisa apoiou-se no emprego da ferramenta estatística (SPSS) para realizar 
análises bivariadas e “Análise de Fatores” sobre um conjunto de itens relacionados às tarefas realizadas com prioridade no cotidiano escolar pelos membros das equipes de gestão, o que permitiu a identificação de diferentes perfis de liderança praticados nas escolas. Estes perfis de liderança, controlados por 
tipo de rede de ensino, por NSE (nível sócio-econômico) médio dos alunos, e por proficiência média em leitura, indicam que embora o tema da gestão escolar seja especialmente complexo pelos contextos e qualidade das interações e mediações envolvidas, a liderança do tipo predominantemente pedagógico, 
ou seja, a que se coloca de forma mais relacionada, no interior da escola, aos aspectos centrais do currículo e da prática pedagógica realizada em sala de aula, tendem a produzir efeitos mais benéficos sobre os resultados escolares do que as lideranças predominantemente organizacionais ou relacionais. Com 
isso, oferece-se como contribuição ao debate sobre possibilidades de atuação dos profissionais no exercício das funções de direção, supervisão ou coordenação, na construção de uma escola democrática e de qualidade para um maior número de alunos, esta tese que indica a necessidade de superação dos 
problemas identitários ligados à origem e desenvolvimento histórico dessas funções pela revalorização e ressignificação da dimensão “técnica e pedagógica”, considerada como aquela capaz de viabilizar a prática de lideranças pedagógicas mais eficazes pelos diferentes atores que no contexto do 
reordenamento das funções do Estado que acabaram por gerar políticas públicas educacionais pautadas por princípios de descentralização-desconcentração e conseqüente ampliação da autonomia das escolas, são chamados a ocupar uma função estratégica na construção de uma escola que consiga atingir 
melhores resultados
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Este trabalho analisa as propostas de mudanças no "padrão de gestão" da rede estadual paulista, mais especificamente aquelas relacionadas ao ensino fundamental, apresentadas e implementadas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, durante o período de 1995-1998. Da análise, decorrente de 
pesquisa documental, observou-se a predominância de mecanismos de repasse da responsabilidade sobre a manutenção da oferta do ensino fundamental para a esfera das unidades escolares - especialmente por meio de parcerias - que, aliada à tendência de municipalização desse mesmo nível de ensino - 
estimulada pelo governo em questão - e à instituição do controle externo e centralizado sobre o produto do trabalho escolar - via introdução de mecanismos de avaliação de desempenho escolar por teste -, concorrem para inaugurar um novo modelo de gestão da educação pública semelhante ao consumerim 
apresentado por Fernando Abrucio ou ao modelo de administração gerencial proposto por Bresser Pereira. Tal modelo, apropriando-se de e re-significando a idéia de autonomia para as unidades escolares frente aos órgãos do sistema, inscreve-se nas tentativas de diminuição da ação estatal sobre a oferta de 
serviços e bens públicos analisadas por Claus Offe, David Harvey e Márcio da Costa, entre outros.
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Este trabalho de dissertação toma como objeto de estudo o programa Bairro Escola do município de Nova Iguaçu/RJ. Analisa especialmente o processo de elaboração e estruturação de sua concepção de "educação integral" e sua respectiva materialização em escola de horário integral. A partir do ano de 2006 
o município implementou esse programa que consiste em um conjunto de políticas educacionais governamentais articuladas intersetorialmente, bem como na associação com parceiros não governamentais. O processo analisado, cujo período se estende da sua implantação até o fim do ano de 2008, engloba as 
ações diretas realizadas nas escolas, as ações que envolvem as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Mobilização Popular e mais a Coordenação Geral do Bairro Escola e as ações da organização não governamental Instituto Paulo Freire. A descrição do processo de 
elaboração e estruturação do programa é realizada primeiramente por meio do exame das formulações teóricas em torno da noção de bairro escola e do conceito de cidade educadora, que a inspira. Essas formulações trazem a baila um conjunto de discussões sobre as instituições escolares que se associa às 
discussões envolvendo os temas da sociedade do conhecimento, das concepções de público e privado e da concepção de democracia. Posteriormente, analisa-se a estrutura e funcionamento do programa e, em seguida, realiza-se uma investigação em três escolas modelares que o integram. O trabalho conclui 
afirmando que o Programa Bairro Escola de Nova Iguaçu produziu efeitos positivos no sistema municipal. Todavia, não há evidências de que esses efeitos se deveram ao que lhe é específico, ou seja, suas inovações relativas à gestão intersetorial, parcerias e mobilização comunitária e sim, àquilo que tem de 
comum com outros programas e projetos educacionais, como por exemplo, mais tempo de aprendizagem, mais materiais pedagógicos e recursos em geral , mais oferta de atividades variadas, tempo integral para alunos e parte dos professores e atuação de estagiários.
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O presente estudo investiga a experiência dos Ciclos de Formação Básica implementada na rede estadual de ensino de Minas Gerais, no final dos anos 90, do século XX, tomando como foco a questão da avaliação da aprendizagem no âmbito dessa experiência. Ao lado de outras políticas educacionais 
implementadas nesse mesmo período em outras regiões, a proposta dos Ciclos de Formação Básica, aqui analisada, visava a se constituir em uma das alternativas para o enfrentamento dos altos índices de repetência e evasão escolar e os baixos níveis de aprendizagem. Por isso, estudar tais experiências e 
alternativas é de fundamental importância para melhor entendermos a realidade contemporânea no campo da educação, pois este se torna cada vez mais plural e diverso. A presente pesquisa tem como objetivos: compreender a avaliação no contexto da proposta dos Ciclos de Formação Básica; discutir os 
fatores que estariam contribuindo para a existência tanto de resistências à proposta quanto à aceitação e adesão à mesma e analisar o impacto das mudanças preconizadas na proposta da prática docente, especialmente no que se refere à avaliação da aprendizagem. Adotamos como metodologia a pesquisa 
qualitativa, trabalhando tanto com pesquisa documental, por meio da qual procedeu-se o levantamento de dados sobre as diretrizes e pressupostos que fundamentam e sustentam a proposta em análise; quanto com entrevistas, por meio das quais procurou-se analisa as percepções, críticas e alternativas 
debatidas pelos profissionais da educação no cotidiano das práticas educativas. O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No capítulo um, são analisadas as diferentes concepções de avaliação e seu significado no contexto do regime de Ciclos, a partir do mapeamento das principais perspectivas teóricas 
presentes na área. No capítulo dois, são discutidas as políticas educacionais implementadas em Minas Gerais nos anos de 1990, especialmente dentro do Programa de Gerenciamento da Qualidade Total e do Pró-Qualidade, bem como da Escola Sagarana. No capítulo três, as políticas educacionais de Minas 
Gerais são situadas no contexto mais amplo, a partir da análise sobre as principais mudanças do papel e organização do Estado a partir da hegemonia do ideário neoliberal e da influência do Banco Mundial. No capítulo quatro, são apresentados e analisados os dados coletados por meio das entrevistas 
realizadas. Nas conclusões ressaltamos como os princípios construtivistas e sócio-interacionistas fundamentam a proposta dos Ciclos de Formação Básica em Minas Gerais e o ideário pedagógico dos professores. Além disso, ficou evidenciado que as resistências levantadas em relação aos Ciclos decorrem, 
principalmente, do processo de sua implantação e das condições de funcionamento das escolas. Por fim, constatou-se a ausência de uma compreensão da proposta dos Ciclos em Minas como algo que se insere no contexto mais amplo das políticas educacionais nas Gerais nos anos de 1990.
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Esta dissertação tem como objeto de estudo a análise das relações de poder e gênero presentes no acesso à gestão escolar (direção e vice-direção) da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e, a partir da análise realizada, constatar a existência do fenômeno do teto de vidro (glass ceiling) bem como suas formas 
de manifestação neste processo, ou seja, como este fenômeno impacta no resultado das eleições para esses cargos. Para tanto, metodologicamente se utiliza dos dados empíricos referentes à eleição de 2008 para diretores/as e vice-diretores/as das escolas municipais de Curitiba; dos microdados da Prova Brasil 
2007 concernentes aos/às diretores/as e de um questionário on-line oferecido aos/ás profissionais da educação municipal de Curitiba. As leituras realizadas para o necessário suporte teórico concentraram-se basicamente em Weber, Bourdieu, Hultin, Foucault e Louro. O estudo conclui que o fenômeno do teto 
de vidro está presente na educação pública brasileira em geral, e em Curitiba, em especial, e se manifesta de maneira muito contundente quando há homens concorrendo com mulheres no acesso às principais funções da gestão escolar, mesmo quando as mulheres representam a maioria absoluta do 
professorado, o que leva essas mulheres a uma situação de desvantagem profissional, configurando claramente a existência do teto do vidro ou glass ceiling.
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 Esta tese teve como objeto de estudo a (auto)gestão e os saberes produzidos pelos trabalhadores em situação de trabalho associado, sob a perspectiva da ergologia, com vistas a contribuir com a consolidação destes campos de conhecimento na economia solidária. Nesta pesquisa, de cunho qualitativo, 
realizou-se um estudo de caso na Cooperativa de Produção Cristo Rei Ltda – COOPEREI, uma cooperativa autogestionária originada da antiga indústria metalúrgica Carlos Augusto Meyer S/A - Alumínio Econômico, de São Leopoldo-RS. A abordagem hermenêutica permitiu interpretar e compreender os 
fatos e a abordagem dialética, analisar as situações de trabalho, as contradições existentes, sua evolução no contexto onde está inserido, buscando a transformação da realidade. Buscou-se uma aproximação entre saberes, educação popular e ergologia, como eixos que possibilitam compreender melhor o 
trabalho associado e os saberes produzidos e/ou mobilizados no e para o exercício da (auto)gestão. Percebeu-se que os trabalhadores, na microgestão da atividade de trabalho, que é sempre singular, podem exercitar um determinado nível de autogestão, potencializando a produção e mobilização dos saberes do 
trabalho. A contribuição desta tese dá-se para diferentes campos de conhecimento, principalmente o de Trabalho e Educação, mas como uma possível metodologia de pesquisa dos empreendimentos de economia solidária, principalmente por meio do Dispositivo a Três Polos, que pode subsidiar projetos a 
serem desenvolvidos entre pesquisadores universitários e trabalhadores da produção. Além disso, a ergologia permite que se conheça, de forma mais complexa, as relações entre concepção e execução no exercício da atividade de trabalho, importante para o movimento da economia solidária, que tem na sua 
base a discussão de outra economia, fundamentada no trabalho associado.
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O presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão em Educação e teve como objeto de investigação a experiência de implementação da gestão democrática que ocorreu na rede municipal de Uberlândia – MG, no período de 2001 a 2004, por meio da implementação de diretrizes do Programa 
Estrutura Político-Pedagógica e Administrativa da Escola Cidadã. Teve como objetivo geral refletir sobre as políticas educacionais implementadas para a consolidação da gestão democrática do ensino público e suas implicações no processo de democratização da educação. Para isso, foram utilizadas a 
pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, com o intuito buscar nos documentos oficiais informações sobre o processo de implantação da gestão democrática na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia-MG (RME/UDI) e a pesquisa de campo, efetivadas por meio de entrevistas semi-estruturadas 
aplicadas a uma amostra dos sujeitos da RME/UDI. O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do conceito de democracia e sua ascensão à condição de principal forma de organização política no mundo ocidental, evidenciando sua 
relação com as estruturas inerentes da sociedade capitalista. No segundo capítulo, objetivou-se a análise da concepção de democracia presente nas iniciativas recentes de políticas educacionais no Brasil, verificando seus impactos na democratização na educação. No terceiro capítulo, dedicou-se à análise da 
experiência de implementação de gestão democrática na RME/UDI, bem como das políticas educacionais implementadas em nome da gestão democrática no período de 2001 a 2004, considerando o contexto macro e a trajetória particular da política em Uberlândia. No quarto capítulo procurou-se conhecer a 
percepção dos sujeitos que participaram da proposta de implementação da gestão democrática na RME/UDI, no período de 2001-2004, verificando os distanciamentos e/ou aproximações dessa proposta, que teoricamente embasou-se proposta da Escola Cidadã, com o contexto macro com as políticas 
educacionais da década de 1990, marcado pelas heranças do neoliberalismo e guiado pela lógica do capital. Pode-se verificar que o Programa Escola Cidadã da SME de Uberlândia-MG não foi capaz de efetivar de forma plena a gestão democrática na RME-UDI, pois não conseguiu romper com as estruturas 
centralizadoras que perpassam por toda a estrutura da escola e da SME, marcadas por uma tradição autoritária presente no município de Uberlândia, bem como do sistema público de ensino brasileiro, inserido numa sociedade patrimonialista e clientelista que conduz o comportamento dos indivíduos que 
optam em não participar do processo de tomada de decisões. Nesse sentido, a ausência de uma tradição democrática, associada à presença de um autoritarismo cristalizado, dificulta a implantação de mecanismos participativos de gestão.
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O presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Toma como objeto de estudo a questão da gestão escolar e seus contornos, no interior da escola pública de Minas Gerais, na 
atualidade. Procura compreender como se configuram as relações de dominação, as práticas participativas e seus processos decisórios. A questão da participação implica a discussão sobre os diferentes tipos de democracia, direta ou representativa em suas variáveis. Isso porque toda prática democrática implica 
um tipo de participação. A análise dos diferentes tipos de participação, por sua vez, remete à compreensão das relações sociais, entendida como comportamento recíproco de agentes plurais que produzem ações sociais. Este estudo recupera a teoria de Weber da ação social discutindo os tipos de dominação e 
suas bases de legitimação, ao mesmo tempo em que constrói o quadro teórico que possibilita apreender a realidade como inesgotável, infinita e em processo histórico de constituição. Para tanto, esta pesquisa se desenvolve no campo da pesquisa qualitativa, opção metodológica que possibilita ao pesquisador 
captar as perspectivas dos sujeitos e o contexto em que se inserem. Foram entrevistados sete professores de duas escolas da rede municipal de Uberlândia em Minas Geais, de modo a captar a percepção desses sujeitos em relação a cinco elementos centrais nos processos decisórios na gestão da escola: Projeto 
Político-Pedagógico. Conselho Escolar, formas de utilização dos recursos financeiros da escola, formas de distribuição de turmas e escolha do vice-diretor. No primeiro capítulo são analisadas as diferentes formas de democracia e participação e os elementos centrais da teoria Weberiana. No segundo capítulo 
é feita a análise dos dados de campo,levantados por meio dos depoimentos dos sujeitos envolvidos. No terceiro capítulo o contexto sócio histórico em que a gestão escolar se situa é analisado, a partir da discussão das políticas educacionais a partir dos anos de 1990. Ao final foi possível evidenciar que a 
participação, a democracia e as relações de dominação no interior da escola não se apresentam como uma realidade homogênea, monolítica. Pelo contrário, assumem contornos de dimensões distintas, chegando às vezes, a coexistirem participação ativa, passiva, reservada; participação formal, não-formal 
informal; participação convergente ou divergente ou até mesmo não-participação imposta ou induzida no cotidiano escolar. E, existem também, fortes elementos de uma dominação assentada na tradição e no carisma, além da escola possuir, hoje, vários elementos de dominação burocrática.
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 Esta dissertação busca interpretar, sob uma perspectiva histórica, algumas importantes iniciativas em educação de jovens e adultos realizadas a partir dos anos 1980 e durante os anos de 1990, na cidade de Duque de Caxias. Foram realizadas ações conduzidas pelos movimentos sociais, especialmente o 
Projeto Baixada, parceria promovida entre o governo federal e o MUB (Federação das Associações de Moradores de Duque de Caxias), nos anos de 1980. Por parte do poder público local da cidade. Fora alvos desse estudo, projetos implementados pela Secretaria Municipal de Educação do município, 
principalmente a partir dos anos de 1990. E, por parte da Igreja Católica, foi focalizado o Projeto Ler e Viver, organizado pela diocese nos anos 1990. Considerando que as iniciativas analisadas nesse trabalho estão situadas em um passado recente, recorri, em termos teórico-metodológicos, à história do temp 
presente. A análise foi realizada a partir de documentos sistematizados sobre os projetos e com a utilização de entrevistas, como fontes orais. Os resultados finais dessa pesquisa apontaram para a existência de um entrelaçamento entre as iniciativas, formando uma rede de significados na educação de jovens e 
adultos implementada na cidade.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073531004016006P5

welma alegna 
terra

ely guimaraes 
dos santos 
evangelista

O plano de desenvolvimento da 
escola ? Pde ? Organização do trabalho 
escolar e educação.

cultura e processos 
educacionais

o plano de desenvolvimento da 
escola; pde; organizacao do trabalho 
escolar e educacao;

O presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa Cultura e Processos Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Busca-se nele compreender o sentido do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), tomando-se por 
base as transformações na cultura da escola, tendo em vista as orientações mundiais que interferiram no processo educacional, sobretudo a partir da realização de conferências mundiais sobre educação na década de 1990. Os documentos aprovados nessas conferências apontaram diretrizes ao sistema de 
ensino, como as propostas de universalização da educação básica e de melhoria na qualidade de ensino. Essas propostas suscitaram modificações nas leis nacionais e na política educacional em vários países, inclusive no Brasil, por meio de diversos planos e programas vistos como inovações, os quais, na 
realidade, não trazem mudanças substanciais à educação, como o Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola), programa acordado entre Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e o Ministério da Educação (MEC), desenvolvido juntamente com as secretarias estaduais e municipais 
de educação dos estados envolvidos. Desse programa se origina o PDE, programa implementado nas instituições escolares no final de 1990, que atende à concepção do mundo empresarial sobre educação escolar. O estudo evidencia que o PDE implementa um modelo de gestão e de organização do trabalho 
escolar e, por meio de um processo gerencial de planejamento estratégico, tem como finalidade reduzir os índices de repetência e de evasão escolar, numa lógica de eficiência e flexibilidade. O trabalho apresenta uma discussão acerca das transformações no mundo contemporâneo, no setor do trabalho e na 
gestão escolar, envolvendo ainda, a análise de documentos referentes às conferências mundiais de educação, à reforma do sistema de ensino e aos programas Fundescola e PDE. O estudo empírico contou com entrevistas semi-estruturadas, as quais foram realizadas com um grupo de professores pertencentes a 
uma Escola Estadual localizada na cidade de Goiânia, denominada, neste estudo, de Escola Ômega.
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Este trabalho tem como objetivo verificar as concepções políticas e ideológicas presentes no planejamento educacional de Minas Gerais no ano de 1997. Também busca contribuir para a discussão no campo das políticas públicas educacionais por meio da perspectiva analisada. Para tanto, analisa dois 
documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG): o Plano de Implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PIPDE) e o Plano de Desenvolvimento da Escola - Manual de Gestão (PDE). Inicialmente, apresentamos um estudo sobre a educação no contexto 
da globalização, possibilitando uma reflexão dos fatores que influenciam e/ou determinam as políticas públicas para o setor educacional. Nessa perspectiva, situa-se a política do governo do Estado de Minas Gerais sob a ótica do modelo empresarial da Qualidade Total aplicada na Educação. Privilegiou-se a 
descrição dos pontos fundamentais da política mineira para o setor educacional, a saber: autonomia administrativa, fortalecimento da direção da escola, capacitação de professores e carreira, avaliação do sistema educacional e, por fim, a integração com os municípios. Procurou-se, em seguida, identificar nos 
documentos as concepções políticas e ideológicas de planejamento educacional, por meio dos seguintes parâmetros: 1) concepções políticas de educação sob a ótica da Qualidade Total; 2) a idéia de democracia no planejamento educacional, e 3) planejamento educacional e a perspectiva empresarial. A partir 
do estudo, foi possível concluir que as concepções políticas e ideológicas, contidas no planejamento educacional em Minas Gerais, demonstraram idéias oriundas do pragmatismo empresarial, incluindo-se o discurso da Qualidade Total e da autonomia escolar. A atmosfera política criada em torno do 
planejamento educacional demonstra sinais de autoritarismo, desconsiderando peculiaridades e especificidades próprias da escolar.
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Apresenta pesquisa realizada sobre o sistema de ciclos da Rede Municipal de Educação de São João de Meriti no período de 1998 a 2004. Foram investigados os efeitos dessa política na dinâmica de funcionamento da escola, na variação dos índices de matrícula, na formação continuada dos professores e no 
sucesso escolar dos estudantes. Analisou-se a evolução dos índices de matrícula, de distorção série-idade, de evasão e de retenção escolar do município no período indicado. Os resultados da pesquisa tanto reforçam algumas tendências já observadas em estudos realizados por outros autores, como contradizem 
outras, revelando tensões e incongruências.
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gestao escolar; neoliberalismo Este trabalho se alinha na perspectiva da reflexão política sobre o processo de gestão escolar em nosso país. Para alcançar tal propósito optamos por analisar o trabalho desenvolvido pela Escola "Cidade de Emaús", localizada na periferia urbana da cidade de Belém, no Bairro do Benguí, tomando por base sua 
proposta político-pedagógica, traçando sua trajetória histórica, situando-a no contexto em que está inserida, a partir da percepção dos indivíduos e grupos que, como sujeitos, constróem o cotidiano da mesma, objetivando identificar os parâmetros que possam referenciar/fortalecer uma gestão escolar 
emancipatória. Ao escolher a Escola "Cidade de Emaús" como campo de estudo e pesquisa, o fizemos pelo fato da mesma manter uma organização em que prevalecem as decisões colegiadas, mantidas nas instâncias decisórias estabelecidas no Regimento Escolar; ter bem definida sua opção pelo caminho a 
trilhar, assumindo-se como uma escola voltada para os interesses das classes trabalhadoras; garantir um vínculo com a comunidade que a cerca, desenvolvendo uma prática pedagógica contextualizada e comprometida com o processo de emancipação daqueles que dela fazem parte, assim como contrapondo-se 
à política neoliberal, trabalhando pela educação/escolarização das classes populares, atentando para os aspectos técnico e político, sem perder de vista os interesses e necessidades desse segmento social. Nesta Escola o projeto educativo está pautado numa pedagogia progressista que tem como pressuposto a 
transformação social e a emancipação, fundamentada: na definição de um projeto político-pedagógico que objetiva o bem comum e a justiça social; no diálogo com outras instâncias do movimento social presentes no contexto em que está inserida; no atendimento às necessidades requeridas no processo 
ensino-aprendizagem; na articulação com o mundo do trabalho; no estabelecimento de relações pedagógicas democráticas; na prática pedagógica que dê conta da produção e transmissão de conhecimentos que favoreçam a aquisição de competência técnica e política e na utilização de uma metodologia 
inovadora, que suscite a participação criativa e co-responsabilidade de todos os segmentos da Escola. O Trabalho levantou, ainda, as dificuldades e os problemas enfrentados pela Escola na concretização da gestão colegiada.
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Esta dissertação de mestrado corresponde a uma análise do conceito de gestão que vem sendo instituído pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a partir de meados da década de 1990. Partimos de uma leitura, ao nível das macro relações políticas e econômicas, da constituição da sociedade 
capitalista visando compreender a forma de gerir o setor público, intrínseco ao setor privado, posto que a forma de gerenciamento da “coisa pública” em geral e da educação recente no Estado de São Paulo em específico, resulta do processo histórico que a constituiu. Como resultado, apontamos que princípios 
da organização empresarial nos moldes toyotista são os vetores que orientam a política educacional da Secretaria de Estado da Educação, a partir de 1995.
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Busca-se identificar os aspectos que influenciaram a implantação da Avaliação Institucional Participativa em uma escola estadual do Ensino Fundamental situada na periferia da cidade de Campinas -SP. Entende-se a Avaliação Institucional Participativa como um recurso da gestão democrática que colabora 
para a superação dos problemas enfrentados pela escola e também um potente recurso para a formação de sua comunidade, cria um compromisso de todos os envolvidos para a melhoria da qualidade educacional. O modelo de avaliação institucional proposto segue a experiência acumulada no Ensino Superior, 
e por isso, conta com uma Comissão Própria de Avaliação, composta por representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar, para dinamizar o processo e articular os esforços na direção dos interesses coletivos, com o compartilhamento responsável de ações que vão desde a proposição de 
caminhos até o processo decisório. Trata-se de um estudo de caso qualitativo no qual o pesquisador se inseriu no ambiente escolar com a função também de apoiar a escola no desenvolvimento do processo de avaliação, mas, sobretudo, para levar a comunidade local a assumir sua titularidade no desenho de 
seus caminhos para solução de problemas da escola. Os dados foram coletados através da observação participada, questionários, entrevistas e analise documental no período compreendido entre Outubro de 2005 e Dezembro de 2006, e posteriormente tratados com o método descritivo-analítico, fundamentado 
na análise de conteúdo. Foram construídas, a posteriori, quatro categorias analíticas que propiciaram reflexões acerca do Projeto Político-Pedagógico, a cultura educacional vinculada ao gestor escolar, os meandros da participação e finalmente as potencialidades da Avaliação Institucional Participativa, que 
permitem concluir que as novas demandas geradas para a educação ao longo das últimas décadas geraram diferentes padrões de qualidade e que, aquela de natureza efetivamente emancipatória, requer uma articulação entre o serviço público e os seus usuários. Permite concluir também que a Avaliação 
Institucional Participativa, que traz em seu bojo o conceito de qualidade negociada, é um potente recurso que, devidamente planejado e sistematizado, pode consolidar a tão almejada gestão democrática nos ambientes escolares.
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Esta pesquisa tem por objeto o uso dos resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP) na formulação de ações de formação de professores, no âmbito das Diretorias Regionais da capital paulista. Dessa forma, o problema que guia as reflexões apresentadas é a análise 
sobre em que medida os resultados da avaliação sistêmica subsidiam a formulação de políticas de formação docente. Como suporte teórico, são utilizados autores que se dedicam ao estudo da temática da avaliação de políticas, bem como aqueles que refletem sobre a problemática da avaliação de sistemas e 
programas educacionais. A fim de iluminar a questão da articulação entre avaliação de sistema e formação docente e elucidar contradições percebidas por meio da leitura dos documentos oficiais sobre a política educacional mais geral, a pesquisadora opta por uma metodologia qualitativa, enfatizando o uso da 
enquête com caráter exploratório. Também é realizado um estudo em algumas diretorias regionais, a fim de observar o trabalho de formação realizado nessas instâncias. Os dados obtidos e sua análise, a partir da bibliografia pesquisada, sinalizam que o uso dos resultados do SARESP para a elaboração de 
ações direcionadas à formação docente depende da equipe responsável por essa formação no âmbito da Diretoria Regional. Verifica-se que as equipes têm dificuldades no entendimento dos resultados da avaliação, fato que pode ser uma das explicações para a diferenciação das ações observadas entre as 
diretorias. Além disso, muitas das ações realizadas na diretoria regional são desdobramentos de atividades de formação definidas pela Secretaria da Educação, para toda a rede de ensino, indicando, particularmente a partir de 2002, uma tendência à centralização das ações de formação, as quais, inclusive, na 
opinião de alguns entrevistados, parecem ter sido definidas independentemente dos resultados das avaliações. É possível perceber algumas iniciativas locais que as diretorias buscam consolidar um movimento que privilegia ações de formação balizadas pelas necessidades dos professores evidenciadas pelos 
resultados da avaliação. No entanto, as informações coletadas, em seu conjunto, permitem inferir que a articulação entre os resultados do SARESP e a política de formação docente, da forma prevista nos documentos deste sistema, ainda está por ser consolidada.
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Esta tese caracteriza a lógica intrínseca ao processo de institucionalização e ao perfil dos instrumentos contextuais e cognitivos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Dois elementos estruturam essa lógica: as orientações dos contextos político e educacional dos anos 80 e 90 e as 
diferentes categorias de agentes responsáveis pela construção do sistema. A inter-relação entre esses elementos define duas fases do SAEB. Até 1995, há uma opção descentralizada e participativa, que envolve professores e secretarias de educação nas definições e operações do sistema. Há uma concepção de 
desempenho restrita a fatores intra-escolares, que desconsidera o peso da origem social do aluno. Há uma preocupação com a avaliação dos conteúdos curriculares efetivamente ensinados pela escola. Essas três características são interpretadas à luz da redemocratização da sociedade e das gestões educacionais 
e da valorização teórica e política da escola nos anos 80. A partir do SAEB-95, emergem novas tendências. Há uma opção pela centralização-terceirização das definições e operações do sistema. Há um enriquecimento dos instrumentos contextuais, pela introdução de questionários sobre hábitos de estudo e 
medidas de nível socioeconômico relativas aos alunos. É reformulada a metodologia de construção de medidas e habilidades cognitivas e emerge um modelo de avaliação de competências cognitivas, que visa o que o aluno sabe e é capaz de fazer com o que sabe. Essas características são relacionadas com 
aspectos da política educacional, no contexto das transformações estatais dos anos 90. O estudo se encerra com a indicação de questões colocadas pelo SAEB para a política e para a pesquisa educacionais.
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A avaliação externa tem se constituído uma política com presença marcante na escola pública atual como um meio de garantir ou assegurar a qualidade do ensino. Partindo da necessidade de o Estado avaliar o ensino oferecido, a avaliação vai além, servindo para atender às exigências dos organismos 
internacionais em um contexto marcado pela retirada do Estado, com políticas públicas de cunho neoliberal. Na escola, a avaliação do ensino como indicativo da qualidade tem sido objeto de muita discussão entre os professores causando muita polêmica. Assim, este trabalho tem por objetivo investigar como 
a escola, na percepção da equipe gestora e dos professores organiza o trabalho pedagógico, a gestão da escola, tendo em vista as políticas de avaliação externa e a necessária qualidade do ensino. Foi realizada a pesquisa qualitativa, em uma escola da rede estadual do município de Cafelândia/SP seu objeto de 
estudo. Além do contato direto do investigador com a realidade investigada, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a equipe gestora e com alguns professores, assim como um levantamento e estudo da bibliografia que aborda a temática da avaliação. As percepções dos sujeitos entrevistados, longe 
de um consenso, apresentam divergências. Enquanto a equipe gestora planeja o trabalho de acordo com as competências avaliadas externamente visando o alcance das metas propostas, os professores assumem uma posição contrária com ensino voltado para as necessidades dos alunos e, segundo os 
professores, os índices da avaliação externa não indicam a qualidade na e da escola.
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Esta pesquisa tem por objeto de investigação os efeitos produzidos pela avaliação da educação superior na configuração desse campo de estudos e no desenvolvimento de políticas e práticas de avaliação desse nível da educação. Buscou-se analisar, por meio de experiências de avaliação vividas por 
professores, as relações que se estabelecem entre as políticas e práticas de avaliação e como as marcas dessas relações constroem um campo de valores que interfere na produção de mentalidades e representações sobre a educação superior, sua função social e, conseqüentemente, na formação dos sujeitos. A 
pesquisa, de cunho qualitativo, realizou-se por meio de entrevistas com professores que atuam em instituições das redes privada e pública, que viveram experiências como avaliadores de cursos e de instituições e, também, como sujeitos participantes de processos de avaliação internos e externos nas 
instituições onde atuam. As experiências evidenciaram que a capacidade mediadora dos processos de avaliação, produz efeitos positivos na construção/reconstrução de políticas e práticas. Dentre os efeitos evidenciados a capacidade avaliativa, hoje presente no cenário da educação superior brasileira, se 
destaca e tem promovido mudanças na construção de projetos institucionais, no reconhecimento da avaliação como elemento constitutivo da cultura escolar e de sua capacidade de reflexão prospectiva. Destaca-se, também, o caráter formativo e formador da avaliação por constituir-se em processos de 
comunicação e interação e que, por suas múltiplas referências e contradições, fortalece a capacidade de reflexão e de análise, impulsionando a criação e a recriação de formas de atuação dos sujeitos e das relações que sustentam suas concepções e práticas.
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 O presente trabalho teve como objetivo estudar o Exame Nacional de Cursos ("Provão") como instrumento de análise da qualidade dos cursos de administração, procurando identificar suas implicações na dinâmica da IES. Com esse propósito, realizou-se um estudo de caso, em que o curso de administração 
da Faculdade de Administração e de Informática de Birigui foi focalizado. Analisou-se brevemente o processo de implantação do Exame Nacional de Cursos e sua utilização como um instrumento de avaliação da qualidade dos Cursos de Administração. Verificou-se por meio de análise das questões do 
"Provão" o perfil por ele avaliado. Como resultado, percebeu-se que o "provão" modifica o dia-a-dia da instituição, por exemplo, aumentando os esforços para aquisição de livros, equipamentos para laboratórios e em investimentos de infra-estrutura e, também, que privilegia a formação técnico-instrumental. 
Concluindo, o trabalho aponta ser importante serem levados em conta os limites do "Provão", pois ele não alcança as dimensões mais subjetivas do humano que se profissionaliza, avaliando somente o perfil técnico instrumental formado pelos cursos de administração.
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Este trabalho procurou investigar as dimensões engendradas no interior de duas escolas municipais de ensino fundamental que contribuem para elevar a qualidade da educação no Brasil, demonstrada por meio de testes padronizados, como Prova Brasil e SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e 
compilados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para tanto, buscou-se compreender as dinâmicas que contribuem para a qualidade na educação, explicitada por meio de índices. Os dados foram coletados em duas escolas dos municípios de Itápolis e Assis, ambas no interior do Estado 
de São Paulo, com nota IDEB de 8,2 e 2,4, respectivamente, no ano de 2007, ou seja, uma escola com melhor e outra com pior IDEB. O trabalho caracterizou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa com dois objetos de estudo. Os métodos utilizados para a coleta de dados foram: observação, análise 
documental e entrevistas. Já as análises dos resultados tiveram como parâmetro o documento elaborado pelo MEC/INEP: Indicadores da Qualidade na Educação. O trabalho é relevante para a área da política e gestão da educação na medida em explicita contradições da própria política educacional e qualidade 
da educação no âmbito da unidade escolar. Os resultados demonstraram que o nível socioeconômico e cultural dos estudantes, os níveis de ensino oferecido na escola e seu tamanho físico, assim como os processos de gestão, constituem fatores determinantes para a qualidade da educação.
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A presente tese tem como objetivo geral investigar os impactos e mudanças promovidos pela implementação de programas de avaliação institucional, nas condições de produção do ensino de graduação, das universidades municipais no estado de Santa Catarina, a partir do Paiub. Justifica-se a nível contextual, 
pela necessidade de se discutir propostas de políticas de avaliação das universidades, comprometidas com modelos de autonomia e emancipação. No nível teórico, são reduzidos os trabalhos que tenham explorado a temática, levando em consideração as universidades municipais catarinenses. Prioriza as 
categorias analíticas: avaliação X impacto X mudança; fatores técnicos X fatores políticos. A população foi composta de gestores de onze universidades criadas por lei municipal no estado de Santa Catarina. Duas abordagens de pesquisa estiveram presentes no estudo: uma de cunho histórico e outra de cunho 
exploratório. O referencial teórico ressalta: as principais transformações ocorridas em nível internacional no campo econômico, político, social e tecnológico e que interferem no contexto do ensino superior brasileiro; a mercantilização do ensino superior e a ação do Estado avaliativo, pela emergência da 
avaliação institucional como estratégia de controle do mercado; as políticas avaliativas diferenciadas entre aquelas emergentes da sociedade civil organizada e as oriundas do Estado avaliativo. Aprofunda análise no Paiub e no Exame Nacional de Cursos - ENC. Descreve a gênese das instituições de ensino 
superior fundacional municipal catarinense , suas principais características, perspectivas e os aspectos legais de sua inserção no Sistema Estadual de Educação. Ao abordar os impactos e mudanças da avaliação institucional nas condições de produção do ensino de graduação, contempla o estudo: da missão das 
IES; das origens dos programas de avaliação institucional; do papel do Paiub na elaboração dos primeiros projetos de avaliação institucional; dos fatores técnicos e fatores políticos e suas interferências na evolução e consolidação dos programas de avaliação institucionais das IES; dos impactos e mudanças 
promovidos pela avaliação institucional no ensino de graduação; e o compromisso dos programas de avaliação institucional com regulação, emancipação, universidade do conhecimento e universidade de mercado. Conclui o estudo comprovando a tese de que: a gênese do processo de avaliação institucional 
está vinculada ao lançamento do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - Paiub.; a avaliação institucional tem gerado impactos e mudanças nas condições de produção do ensino de graduação; fatores técnicos e políticos interferem no pleno êxito dos programas avaliativos.
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A complexidade da reforma educacional proposta para o nível médio da escolarização através da LDBN 9.394/96 e a implantação de um Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o objetivo de avaliar as competências dos alunos ao final da escolaridade básica, instigou a realização desta investigação, 
no sentido de compreender e problematizar os impactos e repercussões dessa avaliação nacional no trabalho docente. Nesse sentido, interessou analisar e contextualizar a identidade proposta para o nível médio da escolarização, bem como os sistemas de avaliação implantados no Brasil, para melhor 
compreender e problematizar os impactos e repercussões do ENEM no trabalho docente. A pesquisa procurou dar visibilidade ao projeto social em curso para contextualizar o cenário onde emergem as políticas avaliativas nacionais. As idéias de Santos (1998, 1999, 2000) Afonso (1998, 2000, 2001), Dias 
Sobrinho (2000, 2001, 2002), Cunha (1998, 2000, 2001, 2002, 2003) deram a principal sustentação teórica ao estudo, principalmente no que se refere às relações entre as políticas avaliativas, as funções do Estado nacional e prática pedagógica. Resgatou-se o legado de aspectos teóricos que, nas décadas de 60 
e 70, estiveram à frente das pesquisas educacionais nos Estados Unidos e na Inglaterra. Seguiu-se um estudo que transitou pelo cenário da América Latina, evidenciando-se algumas influências que induziram o desenho das propostas para a educação latino-americana, salientando-se, brevemente, os percursos 
da educação média em alguns países latino-americanos, nos quais verificou-se o movimento comum das reformas educativas na direção da implantação de uma educação centrada no desenvolvimento de competências. Procurou-se realizar um resgate contextualizado das políticas educacionais brasileiras, 
enfatizando a constituição e a função do nível médio da escolarização, nos diferentes períodos históricos-políticos do Brasil. Verificaram-se as articulações, as estratégias e as ações de reconfiguração do Estado e suas conseqüências sobre a estrutura e funcionamento da educação brasileira. Aproximou-se a 
lente de análise para as mudanças propostas para a identidade do ensino médio decorrente da aprovação da LDBN/96 que propõe, para esse nível da escolarização uma formação seguindo as mesmas tendências apresentadas em outros países latino-americanos. Percorreram-se os sistemas de avaliações que se 
instituíram no Brasil, analisando-se os objetivos, a estrutura e a argumentação utilizada pelos órgãos governamentais para a implantação do ENEM. Discutiram-se os pressupostos do ENEM ao constituir-se numa avaliação por competências. Foi possível vislumbrar o "mal-estar" comum entre alunos e 
professores que convivem no ambiente escolar, o qual ainda mantém os objetivos culturais de um nível médio como patamar entre o ensino fundamental e o ensino superior. Essa condição foi provocadora para discutirmos o papel docente na execução das reformas educacionais. Finalmente, faz-se uma 
interlocução com os sujeitos da pesquisa, relacionando os achados empíricos investigativos e o referencial teórico. Nesse percurso, delineiam-se algumas considerações atinentes ao perfil pedagógico "desejado" para as avaliações nacionais, explicitando pressupostos possíveis para que ela possa se constituir 
em uma alternativa legítima na execução dos projetos pedagógicos das escolas. Reforça-se a perspectiva de que essa avaliação deve possibilitar a construção de uma prática pedagógica inovadora na direção emancipatória.
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Este estudo tem por objetivo explicitar a situação das mulheres na Educação Profissional de nível médio, no Brasil, em Minas Gerais e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa apresenta uma análise crítica dos dados do Censo Escolar da Educação 
Profissional, durante os anos de 2001 a 2006, e foi realizada segundo uma abordagem metodológica baseada em análise documental, caracterizada por revisões acerca da interpretação dos marcos da educação brasileira e de sua influência no acesso e na permanência de mulheres na Educação Profissional. O 
trabalho traz uma maior compreensão sobre a presença/ausência feminina nessa modalidade de ensino, buscando identificar as áreas em que as mulheres estão concentradas e relacionando os resultados encontrados ao movimento de emancipação feminina e de inserção da mulher no espaço público. Neste 
estudo, fica comprovado, através da retrospectiva histórica, o avanço que as mulheres empreenderam na sociedade depois de sua entrada na escola, no mercado de trabalho e na vida política do país. Porém, mostramos que persistem os desafios, principalmente, para as mulheres pobres e de cor/raça preta. A 
análise dos dados indicou a progressiva expansão da Educação Profissional, tanto no tocante ao número de matrículas, quanto de estabelecimentos, durante o período de 2001 a 2006, nas três regiões estudadas. Comprovamos que as mulheres têm acompanhado a expansão dessa modalidade de ensino, 
havendo, inclusive, um certo equilíbrio entre o número geral de matrículas masculinas e femininas. Todavia, verificou-se que esse fato não implic, necessariamente, uma mudança nas relações de gênero, uma vez que as mulheres continuam concentradas em áreas tradicionalmente “femininas” e que são menos 
valorizadas socialmente. Assim, nosso estudo conclui que persistem, claramente, as divisões entre homens e mulheres na distribuição pelas áreas de formação profissional. Essas divisões carregam padrões culturais e valores relativos aos papéis que cada um exerce na sociedade.
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O objetivo principal do trabalho foi investigar o conteúdo e a estrutura das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na disciplina de química, no período de 2004 a 2007, buscando identificar a aproximação, ou não, à perspectiva curricular Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) da educação 
científica e a possível relação das competências e habilidades solicitadas nas questões do ENEM referentes à área de química, com as leis e propostas oficiais educacionais do país voltadas ao Ensino Médio. Além disto, procurou-se analisar se as questões do ENEM avaliam, ao final da Educação Básica, de 
forma satisfatória, as habilidades e competências necessárias à promoção da alfabetização científica, segundo a abordagem CTS. A metodologia utilizada pautou-se na análise documental das questões e relatórios técnicos do ENEM de 2004 a 2007 e, por meio da análise textual discursiva dos materiais de 
interesse, categorias foram definidas e possibilitaram inferir – considerando o enfoque CTS e os documentos oficiais, parâmetros e orientações nacionais de educação/ensino de química – as aproximações e distanciamentos, propostos e praticados, do que seria necessário aprender e como esse conhecimento 
aprendido seria avaliado pelo exame ao final da Educação Básica. Observou-se que a teoria tanto do ENEM quanto dos documentos estudados e dos pressupostos CTS para a educação têm muito em comum; porém, quando o ENEM apresenta a seleção de questões para compor a avaliação, verifica-se uma 
distância entre o proposto e o praticado. De maneira geral, notou-se que as habilidades avaliadas na maioria das questões não são utilizadas em sua plenitude ou potencialidade, ou seja, o que é avaliado é apenas uma parte da habilidade que se dispõe na questão. O problema não está, portanto, em não se 
anunciar ou existir uma relação CTS nas questões, mas sim na complexidade cognitiva colocada nas suas orientações que na prática não se verifica. O que se percebe é uma verificação superficial e, portanto, cognitivamente falando, parcial da habilidade a que a questão se propõe avaliar.
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Um dos assuntos em pauta na educação brasileira é a questão da qualidade educacional e suas diversas formas de aferição, devido à criação, em 2007, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esse índice se propõe a medir a qualidade da educação, considerando fluxo escolar e desempenho 
acadêmico, atribuindo uma nota que vai de 0 a 10 às escolas, municípios e estados. Notas referentes aos anos de 2005 e 2007 foram divulgadas e, depois de realizada a análise da situação das escolas do município de Vitória (ES), foi identificada que há variações entre as notas das escolas. Tal constatação 
gerou a necessidade de compreender a que se deve tal variação, já que as escolas fazem parte de um mesmo sistema e possuem, à primeira vista, condições de ensino semelhantes. Desse modo, a presente pesquisa analisou os fatores institucionais e intra-institucionais que tiveram interferência na variação das 
notas do Ideb (2005/2007) nas escolas integrantes do sistema municipal de educação de Vitória-ES. Das cinquenta e uma escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, onze foram selecionadas por se localizarem no Desvio Padrão Superior, Inferior e ainda por terem apresentado mudança na escala de 
proficiência na Prova Brasil (SAEB). A metodologia utilizada foi quanti-qualitativa, tendo em vista que foram abordados tanto os dados estatísticos quanto as concepções dos sujeitos gestores do sistema de ensino e das escolas. A base teórica da pesquisa recaiu sobre os estudos das avaliações em larga escala 
e, principalmente, estudos sobre “Escolas Eficazes”, cujo pressuposto é o de que existem variáveis que fazem com que algumas escolas apresentem melhor desempenho que as outras em testes padronizados. Os dados obtidos mostram que há variáveis relacionadas às três dimensões da qualidade educacional: 
a dos resultados obtidos pelas escolas, a dos insumos escolares e a dimensão dos processos educacionais. As conclusões indicam três situações. A primeira é que algumas variáveis não impactaram nos casos estudados, como o Conselho Escolar, a formação dos grupos de profissionais e a ênfase da atuação do 
gestor escolar. A segunda é que outras variáveis que se mostraram impactantes em relação à situação do sistema de ensino, tais quais o contexto político, a situação sócioeconomica e o background familiar. A terceira é a situação das variáveis que mostraram ter impacto na variação da nota das escolas 
relativas ao ano de 2005 e 2007, como a infra-estrutura, a função da escola e a liderança do diretor. Desse grupo, a variável mais impactante integra a dimensão dos processos educacionais e é a existência de um objetivo definido e compartilhado na escola e para os integrantes dela. As escolas com essas 
variáveis obtiveram um crescimento no Ideb.
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 A década de 90 significou para o Brasil um contexto de muitas mudanças no campo educacional, no âmbito das quais se insere a implantação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado a partir de 1998, com o objetivo fundamental de avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade 
básica, para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Esta dissertação, produzida pela linha de pesquisas Processos Educacionais e Cotidiano Escolar propõe-se a verificar em que medida este objetivo vincula-se ao cotidiano da formação escolar do Ensino 
Médio público na cidade do Rio de Janeiro, priorizando a área de matemática. Para tanto, parte de uma discussão teórica sobre o ensino da Matemática e a avaliação, analisa o ENEM enquanto proposta e enquanto produto - neste caso, a prova de 1999 - e, finalmente, busca conhecer a percepção dos 
professores da área acercada pertinência desta proposta. Da confluência destes três eixos de visão emergem os resultados encontrados.
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A presente dissertação procura compreender as implicações do processo de avaliação da CAPES no cotidiano de um programa de pós-graduação da área de educação. A pesquisa teve seu nascedouro na inquietação de diferentes discursos atuais sobre a validade de uma avaliação nacional e seus reflexos no 
fazer da pós-graduação brasileira. Mediante os aportes teóricos como Moraes, Horta, Bianchetti, Brandão, Sguissardi, Silva Jr, Gentili, Cunha, Morosini, Martins, Hostins, entre outros, discutimos a relação entre o histórico da Pós-Graduação Brasileira e o processo CAPES de avaliação; as políticas 
educacionais e a avaliação no Estado Neoliberal; o cotidiano da pós-graduação e as vivências de seus sujeitos sobre a avaliação CAPES. Desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e com o auxílio da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, 
realizamos e analisamos as entrevistas e os questionários com os sujeitos envolvidos no programa: coordenação, professores e alunos. Os docentes e a coordenação apontaram as contradições e os tensionamentos vivenciados no seu cotidiano, bem como as inúmeras atividades, ações e reações construídas para 
dar um novo sentido ao processo de avaliação. A experiência destes sujeitos mostrou que fazer parte da pós-graduação é, constantemente, buscar alternativas de transformação da realidade, ou seja, é a identidade desse Programa que o torna um diferencial de pós-graduação. Mas, apesar de todos os 
movimentos existentes para dar sentido ao processo de Avaliação da CAPES, ele ainda não é conhecido pelo universo dos alunos do Programa. O discurso dos alunos apontou que a maioria deles desconhece o processo de avaliação da CAPES, com exceção dos bolsistas que são impactados pelos prazos e 
pelas exigências de publicações ou daqueles poucos alunos que exercem funções representativas, como os representantes nos colegiados. Enfim, a pesquisa aponta a necessidade de socialização do atual processo de avaliação da CAPES com os alunos, bem como a revisão das ações no Programa investigado, 
no sentido de continuar a ser um diferencial na pós-graduação brasileira.
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A finalidade desta pesquisa foi analisar os Sistemas de Avaliação em larga escala da Educação Básica empreendidos a partir da década de 1990 no Brasil e na Argentina, bem como as possíveis tensões e os jogos de influência que os contextualizaram. Como a relação Estado, sociedade e educação é construída 
continuamente, o desenvolvimento do trabalho levou em conta a formação da organização docente e o mapeamento de suas principais lutas em direção à escola pública, democrática e popular. O estudo se perspectivou na triangulação entre as metodologias qualitativa, dialética e comparatista, buscando 
entendimentos a respeito das aproximações e dos distanciamentos existentes em cada realidade, mas de forma que não inviabilizem um processo dialógico e de solidariedade. O campo empírico é aqui focado nas confederações de trabalhadores da educação – CNTE (Brasil) e CTERA (Argentina). Os 
instrumentos de coleta in loco e nas páginas eletrônicas embasam a pesquisa documental sobre as Confederações dos Trabalhadores em Educação e suas práticas de insubordinação, as políticas educacionais de avaliação em larga escala, a legislação existente e entrevistas semi-estruturadas com dirigentes 
destas entidades sindicais. Assim, foi perceptível que estes países durante a década de 1990 lançaram-se a corresponder ao modelo neoliberal mais enfaticamente, enquanto na contraposição, os processos de redemocratização ganhavam força nos movimentos sociais. O projeto neoliberal que aposta numa 
regulação alicerçada no mercado, em detrimento da comunidade e que dimensiona o Estado para este fim, encontrou na organização docente um referencial importante de contra-hegemonia. Tanto a CTERA quanto a CNTE impingem práticas insubordinativas que buscam um Estado regulador pautado na 
democracia, no direito e na cidadania. Isto se operacionaliza por meio de processos democráticos que se contrapõem ao neoliberalismo e, balizados pela superação da desigualdade, passam a fomentar e intencionalmente promover a participação popular. Contudo, há um distanciamento entre as confederações 
e o estabelecimento escolar, aquelas raramente se veem exigidas a operar sobre tal construção. É possível, por fim, que esta realidade afirme que os jogos de influência ocorram no nível da formação do texto legal e por isso, tanto as propostas de uma avaliação em larga escala, no sentido de qualificar a 
educação, quanto à constituição de uma política mais democrática, são inviabilizadas, porque são propostas fora do âmbito da instituição escolar. Conclui-se que as grandes transformações que são indispensáveis para que a educação seja efetivamente um instrumento de cidadania, democracia e emancipação 
necessitem da participação efetiva dos atores sociais nela envolvidos.
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Esta pesquisa abordou o tema: Avaliação da educação no Brasil ao procurar responder a seguinte pergunta: como a avaliação externa surgiu, estabeleceu-se e sucedeu-se enquanto mecanismo de regulação da educação brasileira? O objetivo do estudo foi explicitar a relação normativa da regulação estatal pela 
via da avaliação, no período de 1990 a 2007. Assim tomou-se como base o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e a política educacional deste estado. Partindo da referência da reforma do papel do Estado, da política educacional em São Paulo, mais especificamente 
a avaliação de sistemas externos, detalhou-se e aprofundou-se a análise sobre o contexto da implementação e as principais características do SARESP, tomando-o como reflexo das diretrizes estabelecidas para as políticas sociais no país. Num primeiro momento, investigou-se o processo de emergência da 
avaliação como questão de interesse para o governo e para o Estado, retomando os tramites da legislação ao objetivar o estabelecimento de tal prática. Verificou-se, ainda, que durante o processo de tramitação da legislação houve a interferência de setores da economia nacional e de organismos multilaterais, 
como o Banco Mundial e o FMI ao arrendarem para si o direcionamento das políticas educacionais mediante o discurso de ineficiência da instituição escolar frente as mudanças nas condições de competição no mercado mundial. Através do aprofundamento do estudo das características e aplicabilidades do 
SARESP ao longo de suas edições percebemos que a lógica mercadológica instituída pelo capitalismo penetrou na escola igualando educação a produto. Porém, ao esmiuçar esse programa e o contexto em que o mesmo se deu, verificamos, também, que tal acontecimento não se deu sem o confronto com 
aqueles que acreditam na escola enquanto instituição formadora de cidadãos capazes de compreender o processo produtivo no qual estão inseridos.Desta forma, através da interpretação dos dados contextualizados com a História política do período em questão, conclui-se que a regulação avaliativa vincula-se a 
projetos hegemônicos na sociedade com vistas à perpetuação do capitalismo.
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A presente investigação se propôs a analisar o movimento decorrente da nova política de avaliação institucional implantada pelo SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil, através do ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, como parte do sistema, 
procurando compreender suas influências na dinâmica dos processos avaliativos do curso de Educação Física do IPA (Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista/RS/Brasil). Defendeu, portanto, como tese que há implicações das políticas públicas educacionais na configuração das políticas e ações 
institucionais. Nessa perspectiva, buscou interpretar e compreender os processos avaliativos internos praticados pelos professores e vivenciados pelos alunos e as implicações do ENADE nesses processos. Partiu do resgate de aspectos históricos da educação superior no Brasil, bem como das políticas de 
Educação e Avaliação, analisando as reformas da educação superior e o contexto sociopolítico em que ocorreram, buscando relações com a Educação Metodista, no país. Discutiu também os pressupostos teóricos que embasam a Avaliação Institucional e a Avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 
vislumbrando basicamente dois modelos: um identificado com princípios da ciência positivista, e outro com princípios do pensamento complexo. A investigação baseou-se em uma metodologia de natureza qualitativa, utilizando-se de análise de documentos, de entrevistas semi-estruturadas individuais com 3 
professores e entrevista grupo focal com 14 alunos do Curso de Educação Física do IPA. A base teórica do estudo e a análise e interpretação dos dados foram realizadas em interlocução com Afonso (2000), Capra (1982)Cunha ( 2002, 2005, 2007) Demo (2004, 2004 ) Hoffmann ( 1991, 1993, 1998 e 2001) 
Kuenzer (2002) Leite (1997, 1999, 2001, 2002),Perrenoud (1999, 1999) Dias Sobrinho( 2005) Luckesi ( 1998),Morin ( 2001, 2002) Ristoff ( 2006) Santos ( 1999, 2002), entre outros. Os dados indicam que houve mudanças significativas na dinâmica das aulas, assim como na escolha dos instrumentos e 
estratégias de avaliação. Há indicativos também de que a avaliação já evoluiu de um modelo tradicional para outro enfoque mais formativo e mediador, ainda que não exista clareza se esses movimentos se originam com o ENADE ou se já vêm se construindo a partir de outras iniciativas individuais ou 
institucionais. Alguns tensionamentos aparecem no que diz respeito ao ranqueamento dos resultados obtidos, à idéia de valor agregado e à não-explicitação de um trabalho com enfoque em competências, sugerindo necessidade de maior discussão destas questões no âmbito do SINAES - ENADE, bem como 
no institucional.
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A pesquisa analisa a avaliação e a qualidade da educação a partir de artigos que foram publicados pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). O recorte temporal da investigação abrangeu o período que se estende de 1944, ano de fundação da Revista, até o ano de 1964, momento da ruptura 
política no Brasil com o golpe civil-militar. A investigação compreendeu, portanto, o período denominado pela historiografia de “experiência democrática”, e/ou de “populismo”. A Revista foi criada como órgão de divulgação de pesquisas pedagógicas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. O estudo analisou o processo social e histórico de construção dos princípios pedagógicos para a educação, especialmente, no que se referiu às dimensões da avaliação e da qualidade do ensino. Constatou-se que a escola, enquanto instituição sistemática e moderna deveria 
trabalhar para atingir, de modo eficiente, seus fins e objetivos. Verificamos que o rendimento escolar era não só um desejo, mas um princípio estabelecido para a escola. Caso ela não apresentasse eficientemente os resultados considerados adequados, era preciso realizar intervenções políticas e pedagógicas, a 
fim de corrigir as falhas no sistema de ensino. O diagnóstico dos problemas educacionais seria verificável, de modo eficaz, mediante a adoção de exames precisos e cientificamente objetivos. Assim, a pesquisa evidenciou que os artigos difundiram um conjunto de crenças e valores que contribuíram para 
afirmar uma concepção educacional calcada no modelo de uma sociedade capitalista, moderna e democrática, nos limites que o próprio contexto histórico apresentou.
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Esta pesquisa abordou o tema avaliação da educação básica no Brasil ao procurar resposta para a pergunta: como a avaliação em larga escala emergiu, firmou-se e operou enquanto ação educativa estatal, na regulação da educação básica brasileira? O objetivo do estudo foi explicitar a dimensão normativa, 
pedagógica e educativa da regulação estatal pela via da avaliação, no período 1988-2002. Para tanto, realizou-se investigação de natureza qualitativa e orientada por princípios dialéticos, utilizando-se de um corpus documental que foi submetido a exame com enfoque da análise de conteúdo. Buscou-se, 
principalmente em Antônio Gramsci, Bob Jessop e Ralph Miliband, os conceitos e as noções que referenciaram a investigação, as análises e as interpretações. Num primeiro momento, investigou-se o processo de emergência da avaliação como questão de interesse para o governo da educação básica, 
analisando-se o tratamento dado, no período 1930-1988, ao tema “avaliação educacional” na pesquisa em educação, na legislação e no planejamento educacional. Verificou-se que o interesse pela avaliação em larga escala, impulsionado pelas experiências de aferição externa do rendimento dos alunos e pelos 
estudos de desempenho do ensino nos anos 1980, culminou na articulação de “medida-avaliação-informação” educacional. Constatou-se que, no Brasil, a avaliação em larga escala surgiu como estratégia de governo da educação básica resultante da ação política, institucional e administrativa do Estado central. 
Num segundo momento, investigou-se o processo que gerou a força normativa do complexo de “medida-avaliação-informação”, considerando-se primeiro as medidas jurídico-legais e político-administrativas do Estado central na implementação desse complexo no período 1988-2002 e, a seguir, as estratégias 
(discursiva, publicitária, de aliança, de negociação e de aproximações) de agentes estatais e seus interlocutores. Verificou-se que a avaliação em larga escala se firmou com a produção de normas e, principalmente, com a execução de iniciativas de regulação avaliativa. Tiveram importante papel nesse processo 
alguns agentes estatais e os indivíduos que se qualificaram para a interlocução com o INEP e o MEC. Finalmente, foram investigadas as dimensões pedagógica e educativa da atuação estatal, sendo esta considerada na perspectiva do movimento de centralização-internacionalização da regulação educacional. 
Constatou-se que o Estado-avaliador operou (e opera) uma ação educativa (formativa) por meio de um conjunto de medidas pedagógicas, encontrando nestas um veio de sua própria consolidação e aperfeiçoamento. A interpretação dos dados levou a concluir que a regulação avaliativa vincula-se a projetos 
hegemônicos na sociedade e que as perspectivas de aprimoramento do Estado-avaliador, no Brasil, não prescindem da avaliação dos princípios educativos que o dirigem e da pedagogia que empreende.
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A presente dissertação enfoca a avaliação institucional e da aprendizagem, com o objetivo de investigar o processo da Avaliação Institucional de Desempenho do Sistema Municipal de Educação de Teresina-PI (2001-2005), e refletir sobre a Avaliação Institucional de Desempenho e sua contribuição à 
construção de uma nova prática avaliativa da aprendizagem. Para tanto, sistematiza elementos acerca de sua prática avaliativa em duas escolas públicas municipais de Ensino Fundamental, envolvendo técnicos da Secretaria Municipal de Educação, diretores, pedagogos, professores e alunos. Fundamentada 
nos princípios dos estudos etnográficos na área da Educação, utiliza procedimentos investigativos, tais como a análise de documentos, entrevistas coletivas e individuais e também observações dos participantes. Na possibilidade de apreender a complexidade produzida pelos processos avaliativos institucional e 
da aprendizagem em interação permanente, revela as bases política, legal e educacional da Avaliação Institucional e as diversas posturas assumidas pela Avaliação da Aprendizagem, seja esta compreendida como instrumento de classificação seja como impulsionadora de aprendizagem. Este estudo aponta, 
como resultados, a bipolaridade da cultura avaliativa exercida pela rede municipal de ensino, no sentido em que esta se explicita, ou seja, instrumento de controle e regulação em relação à classificação e aprendizagem; processo interacional que incide tanto na pressão quanto na reflexão; como uma prática 
cultural estabelecida entre a lógica da excelência e da aprendizagem. Assinale-se que a história da avaliação se constrói na dialética das ações avaliativas, conjugadas entre a Avaliação Institucional de Desempenho e a avaliação da aprendizagem. A bipolaridade de sentidos, significados e ações é produto do 
processo interacional mantido entre a avaliação institucional, sob a aplicação do ranking escolar, e a avaliação da aprendizagem. Nesta relatividade, encontra-se a prática avaliativa do professor, pautada em processares de coesão de interesses, idéias e ações avaliativas da escola, permitindo maior segurança e 
apoio aos resultados da aprendizagem. Com base na realidade pesquisada, pode-se dizer que o fazer avaliativo dos professores mostrou-se diversificado e com características diferentes, quando avaliaram em busca da aprendizagem e avaliaram na intenção da aprendizagem. No primeiro caso, refletem, 
reorganizam e criam novas ações que fazem o aluno produzir aprendizagem. No segundo caso, apresentam vontade, o desejo da aprendizagem, mas a ação é frágil, produzindo uma aprendizagem e um desenvolvimento não muito significativos; em conseqüência, permanece o enfoque da nota como definidora 
do futuro do aluno. Espera-se, desta forma, haver contribuído não só para repensar essas duas dimensões da avaliação – institucional e da aprendizagem – mas também para a organização da escola e a melhoria do processo ensino-aprendizagem
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Este trabalho teve como problema de pesquisa buscar relações entre os fatores associados e a proficiência dos alunos do estado de São Paulo, através dos dados do SAEB-2003, usando como ferramenta o modelo multinível. No estado de SP alguns dados foram os mesmos de algumas regiões do país, em 
ambas as séries, tais como: rede de ensino, cor da pele, sexo, se o aluno em defasagem ou não e NSE. Além destas, nas 4as séries as variáveis que se destacaram foram: tamanho do município, indicador de segurança e infra-estrutura da escola. Nas 8as séries o uso do computador com internet, o indicador de 
violência contra o professor e o indicador de limpeza. Na discussão se reconhece a importância do SAEB em diversos aspectos, principalmente como boa pesquisa de tendência da educação brasileira, possibilitando a comparação do desempenho dos alunos a partir de 1995 e também a evolução da qualidade 
da educação. Além de viabilizar os resultados por regiões, UF e redes de ensino. Os dados possibilitaram não só especificar alguns fatores associados que influenciam ou explicam o desempenho dos alunos, mas também viabilizaram trazer à discussão idéias que estão implícitas nas políticas públicas adotadas. 
Importante destacar ainda que o trabalho é um esforço para documentar os passos para utilização da análise multinível (HLM) na área da educação
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Esta tese trata do processo de efetivação da autoavaliação institucional proposto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para as Instituições de Ensino Superior (IES) Pública e Privada na percepção de seus atores, bem como da alteração dos aspectos da atuação docente em sala de 
aula a partir dos resultados da avaliação docente.. Os objetivos foram: compreender as transformações político-social-econômicas ocorridas nas últimas décadas, tendo como pano de fundo a reconfiguração do Estado e a sua relação com as atuais políticas de avaliação para a educação superior; identificar a 
formação do campo da avaliação da educação superior, destacando a área da avaliação institucional; analisar as origens dos sistemas de avaliação da educação superior até o atual momento da implementação do SINAES; comparar o processo de efetivação da autoavaliação institucional nas IES Pública e 
Privada e verificar quais os aspectos da atuação docente estão sendo modificados a partir dos resultados da avaliação docentes. Os pressupostos foram que: o SINAES ao determinar a obrigatoriedade da realização sistemática da autoavaliação institucional provocou o aumento do capital científico na área da 
avaliação nas IES e a atuação docente está sendo repensada em função dos resultados da avaliação docente. As categorias empregadas nesta pesquisa foram: importância da avaliação, implantação e estágio atual do processo de autoavaliação nas IES, dificuldades de operacionalização; benefícios institucionais, 
uso dos resultados, participação e incorporação dos resultados da autoavaliação na atuação docente. Para tanto, realizamos uma detalhada pesquisa teórica sobre a constituição do Estado Avaliador, formação do campo da avaliação educacional, com ênfase nos enfoques avaliativos emancipatório e regulatório, 
evolução dos sistemas de avaliação da educação superior no Brasil, formulação e implantação do SINAES e a atualização das medidas implementadas pelo governo. No campo empírico, foi desenvolvido o estudo de caso comparativo sobre o processo de efetivação da autoavaliação em duas instituições de 
ensino superior. Participaram da pesquisa, na IES privada, dois dirigentes, 56 docentes e 318 discentes. Na IES pública, os participantes foram quatro dirigentes, 10 docentes e 35 discentes. Com o grupo dos dirigentes utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada e para o grupo dos docentes e discentes, o 
questionário com questões fechadas e abertas. No levantamento dos dados, incluiu, ainda, o estudo dos projetos de autoavaliação institucional e os relatórios finais do 1º e 2º ciclos avaliativos. Os resultados indicaram que nas duas IES o processo de autoavaliação vem se desenvolvendo de acordo com as 
seguintes fases: ano de 2004, período referente à construção coletiva da proposta de autoavaliação; 2005 a 2006, período de “euforia” institucional, sobremaneira, pela forte atuação da CPA, no cenário da instituição, no final de 2008 a 2009, o processo de autoavaliação perde destaque internamente, 
influenciado pelas novas orientações do Ministério da Educação para a avaliação da educação superior. Confirmamos também o pressuposto de que alguns aspectos da sala de aula relativos à atuação docente estão sendo alterados e repensados em função dos resultados da avaliação docente, bem como das 
atuais políticas de avaliação para a educação superior. Na IES privada, a alteração da atuação docente está mais vinculada à questão de relacionamento professor x aluno enquanto que na IES pública, a alteração está mais vinculada à questão pedagógica 
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Este estudo analisa o desenvolvimento de processos de accountability em professores de 1ª a 4ª série/ano da rede pública de ensino de Brasília/DF. Analisa o percurso e desenvolvimento das políticas de avaliação e suas manifestações recentes nos governos FHC e Lula. Para tanto, utiliza referenciais de 
accountability horizontal e vertical recorrendo a um desenho de instrumentos de coleta de dados em duas turmas de dez professores. Faz o resgate histórico da avaliação externa no contexto do Brasil e no mundo com o objetivo de situar a discussão da política de avaliação em vigor. Além disso, aborda as 
lógicas que estão presentes na avaliação externa no contexto da escola e mais especificamente aborda a percepção dos professores sobre o tema. Para a investigação, utiliza o Grupo Focal para indagar sobre os efeitos da avaliação externa junto a professores participantes de Curso de Extensão na UnB. Os 
resultados apontam que tanto as fases de elaboração e quanto de divulgação da avaliação externa permanecem obscuras para a sua população alvo, o que incide decisivamente na percepção, compreensão e apropriação desta política e seus dispositivos. Desta maneira, é possível afirmar que as distorções 
observadas na implementação, aplicação e discussão da avaliação externa no contexto escolar podem ser atribuídas a estes elementos causais
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Objetiva-se compreender a produção e utilização dos resultados derivados dos processos de Avaliação Institucional (A.I), entendendo-os como estratégia de (re)organização dos espaços de discussão no contexto da universidade. Tomamos como referência o processo de Avaliação desenvolvido pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), cujo período de implementação teve início em 1997, sustentado nos princípios do PAIUB. Atualmente, este processo está adequado às leis do SINAES. A pergunta norteadora da pesquisa é: para que tem servido os resultados da A.I? Utilizamos como 
metodologia a abordagem quanti-qualitativa, aplicando, inicialmente, um questionário (por amostragem) aos professores, alunos e funcionários. Constatamos como limites no processo de A.I, a pouca divulgação, discussão e implementação de ações sugeridas pelos resultados e, como avanços, o 
reconhecimento da comunidade acadêmica de que a avaliação é importante e necessária para obtenção de melhorias. Posteriormente, realizamos grupos focais com uma amostra dos sujeitos participantes, além dos membros da CPA e Chefes de Departamento, buscando entender, aprofundar e desvendar os 
entraves que distanciam os resultados das tomadas de decisão. Para melhor compreensão, organizamos os resultados da pesquisa em duas grandes categorias. Na primeira, as concepções de avaliação sustentam o viés regulatório, causando temor nos sujeitos sobre "como" e "para que" tais dados serão 
utilizados. Na segunda, as concepções de avaliação sustentam o viés emancipatório, propiciando aos sujeitos conceberem os resultados como potencializadores da qualidade institucional. Desse modo, torna-se evidente que os resultados da avaliação têm sido usados, porém, em níveis insuficientes ao se 
considerar os fundamentos da avaliação participativa. As tomadas de decisão também têm se efetivado apenas no nível das mudanças físicas, administrativas e organizacionais. Todavia, as mudanças decorrentes são insuficientes. Tal constatação pode estar relacionada com o fato de que a participação 
restringe-se, mais intensamente, no preenchimento dos instrumentos para coleta de opiniões. Essa forma de participação é insuficiente para produzir efeitos sobre as práticas e mudanças nas concepções. Concluímos, é necessário repensar as formas de participação, enfatizando o aprender a participar, como 
forma de alcançar resultados confiáveis nos processos de avaliação. Assim, a CPA e toda instituição poderá utilizá-los como estratégia potencializadora da (re)organização dos espaços de discussão. Esses diálogos podem gerar mudanças de concepções, engendrando novos sujeitos dispostos a usarem os 
princípios emancipatórios em suas práticas, rompendo com o medo instalado sobre o fim a que se destinam os resultados da avaliação. Portanto, não são os resultados da avaliação que engendrarão as mudanças de concepções de qualidade ou fortalecerão os processos de tomadas de decisão, mas a 
possibilidade de discuti-los coletivamente, devidamente, referenciados ao projeto pedagógico da instituição
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Este trabalho tem como objeto de estudo os processos avaliativos do ensino superior praticados no Brasil, e procura investigar se eles geraram alguma melhoria nas IES e nos cursos de graduação. Para isso, consideramos importante entender o contexto histórico que levou à criação dos primeiros cursos de 
ensino superior do Brasil, a tardia institucionalização da primeira universidade e o desenvolvimento desse nível de ensino no país ao longo do século XX. A revisão bibliográfica desse período foi importante para compreender os tipos de IES que foram criadas e a grande expansão do setor privado, em 
detrimento do setor público. O breve histórico sobre avaliação mostrou as mudanças que essa prática sofreu até ser usada como justificativa das políticas públicas implantadas em nome da melhoria e da qualidade da educação. Para analisar os processos avaliativos, também realizamos entrevistas com 
profissionais que participam há vários anos das avaliações interna e externa das IES. O desenvolvimento dos primeiros instrumentos avaliativos como o PARU, CNRES, GERES e PAIUB ocorreu na época em que se começou a fazer reformas estruturais no Brasil, alinhando o país às propostas das agências 
internacionais, adotando a concepção de Estado avaliador. Críticas são feitas ao processo de consolidação das reformas, por conceder privilégios ao setor privado, impulsionando sua grande expansão. O governo FHC criou o ENC, mais conhecido como Provão, cujos resultados eram utilizados pela mídia para 
formar rankings das instituições e dos cursos. Com a eleição de Lula à presidência, alguns intelectuais que constituíram seu governo tentaram fazer mudanças e criaram o SINAES, cujo objetivo inicial era avaliar as IES como um todo, por meio das dez dimensões a serem observadas. Não foi difícil perceber 
que esse instrumento sofreu transformações e retomou a prática de ranqueamento de cursos e instituições. Concluímos que a avaliação provocou alguma melhoria nas IES e nos cursos, especialmente pela preocupação em ficar bem colocado nos rankings. Apesar das contradições, entendemos que os processos 
avaliativos são necessários diante das condições precárias de muitas IES e cursos que não atingem sequer o “padrão mínimo de qualidade” definido pelo MEC.
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O presente trabalho tem como objetivo discutir a metodologia de criação de um índice de condições materiais e estruturais da escola que tenha potencial para ser um instrumento de avaliação de políticas. As condições materiais e estruturais são entendidas nesse trabalho como questões referentes à estrutura 
física, equipamentos e materiais pedagógicos da escola. A garantia da qualidade educacional e, portanto, da efetivação do direito à educação é resultado de um conjunto de fatores entendidos como condições de qualidade, sendo uma destas as materiais e estruturais. Nesse sentido, avaliar essas questões é 
necessário para se garantir padrões mínimos de condições de qualidade nas escolas com vistas a garantir o direito à educação. Parte-se do pressuposto que a avaliação de políticas está ancorada em critérios de justiça social, conforme demonstram Figueiredo e Figueiredo (1986), pensados nesse trabalho sob a 
lógica da igualdade complexa (WALZER, 2003) que se baseia na ideia de que são necessários mecanismos próprios para redistribuir a educação. A educação escolar é vista como um tempo de formação que não apenas prepara para o futuro, mas que tem importância no presente e que, neste sentido, a garantia 
de um ambiente adequado é essencial para o desenvolvimento. A criação do índice é feita mediante a percepção da falta de instrumentos na política educacional para a avaliação dessas políticas. O presente índice, construído a partir do cotejamento do Censo Escolar e da Prova Brasil, mostrou-se como um 
instrumento válido e com potencial, apresentando uma relação positiva com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O índice caracterizou as escolas da capital, da rede estadual, dos municípios com Índice de Desenvolvimento Humano alto, da zona urbana e da região Sul como os que têm 
tendência a apresentar melhores condições materiais e estruturais. Antes de realizar o cotejamento dos bancos de dados para criar o ÍCME (Índice de Condições Materiais e Estruturais), este foi pré-testado no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação), no Censo e na Prova Brasil. O índice também é testado para 
as escolas paranaenses, a análise dos dados estatais apresentou resultados semelhantes aos brasileiros, reafirmando sua validade.
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Essa pesquisa tem como objetivo analisar como a Avaliação Institucional Participativa (AIP) pode contribuir para a qualidade social das escolas públicas de ensino fundamental de Campinas, partindo da hipótese de que: é possível a escola pública de ensino fundamental desenvolver e implementar processos 
próprios de avaliação institucional participativa que levem à reflexão e ação sobre a educação oferecida à população que a freqüenta e melhorar a qualidade social da educação escolar? A pesquisa teve a sua origem no Projeto Geres - Geração escolar 2005 - porém como iniciativa do Pólo Campinas, 
coordenada pelo Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED) da Faculdade de Educação da UNICAMP. O LOED se propôs oferecer às escolas que aderissem ao Projeto AIP suporte técnico e metodológico por meio da figura do apoiador e/ou pesquisador em ação direta junto às escolas, porém 
não conduzindo os trabalhos, mas oferecendo orientação para que as escolas por intermédio da Comissão Própria de Avaliação implementassem processos próprios de avaliação e de auto-avaliação. A pesquisa, a princípio, foi conduzida em três escolas municipais de ensino fundamental de Campinas. Porém, 
com a desistência de uma delas, o trabalho foi desenvolvido em todas as etapas do processo apenas com duas. Outras fontes de dados foram pesquisadas, envolvendo, principalmente, uma escola privada e outra estadual, cujo objetivo foi entender porque desistiram de participar do projeto, pois esse 
levantamento de dados pode ajudar na compreensão do fenômeno estudado. Para a coleta de dados foram utilizadas a observação participativa, questionários e entrevistas. Os dados coletados foram registrados no diário de campo do pesquisador. A utilização do método analítico-descritivo proporcionou uma 
visão da totalidade do trabalho, mostrando os caminhos percorridos, desafios e resultados. Como referencial teórico trazemos para discussão a realidade da educação brasileira, um olhar sobre a avaliação institucional no Brasil e os pressupostos da avaliação institucional participativa, conceitos fundamentais 
para que a avaliação institucional seja uma opção que ajude a transformar o cotidiano escolar. Quanto às possibilidades e limites da avaliação institucional participativa em escolas públicas de ensino fundamental, a constatação é de que existem alguns fatores decisivos para sua implementação. Destacamos o 
papel da direção da escola, do poder público, provendo condições objetivas de participação efetiva do professor e de toda a comunidade escolar que podem influenciar principalmente a continuidade de processos de avaliação e auto-avaliação. A relação bilateral entre escola e poder público talvez seja o 
caminho para que a avaliação institucional participativa seja uma realidade nas escolas públicas de ensino fundamental. O modelo de AIP proposto pelo LOED pretende ser um elemento potencializador da participação coletiva e da qualidade social das escolas públicas de ensino fundamental. Essa pesquisa 
não se completa em si mesma, pois representa um estágio da avaliação institucional participativa nas escolas públicas de ensino fundamental, dado o momento histórico pelo qual passa a educação brasileira. O debate deve continuar e outras pesquisas empreendidas na área na busca da compreensão do campo 
e da crítica da AIP em escolas públicas de ensino fundamental.
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Este trabalho tem como principal objetivo avaliar as características de identificação pessoal, situação profissional, formação acadêmica e expectativas em relação à instituição dos egressos dos cursos em geral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, principalmente quanto às modalidades de 
graduação e de pós-graduação. Neste sentido, situa o tema no contexto da avaliação nacional das instituições de ensino superior, à luz do embasamento teórico adotado nesta pesquisa, e relata as experiências da Universidade sobre acompanhamento de egressos e com as atividades desenvolvidas com o seu 
programa de avaliação institucional, em especial quanto ao atendimento aos dispositivos legais constantes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. No intuito de atribuir um significado à utilização de mecanismos permanentes de consulta aos egressos, a metodologia adotada na investigação 
permitiu a organização e o tratamento estatístico dos dados coletados por intermédio do instrumento de pesquisa intitulado Portal do Egresso, disponibilizado eletronicamente no site da instituição em setembro de 2004. Os indicadores apurados a partir das respostas dos cerca de sete mil cadastrados 
viabilizaram a verificação das hipóteses estabelecidas na pesquisa, e dos objetivos a elas associados, tais como de que os egressos atribuem grande importância aos conhecimentos adquiridos durante o curso para o exercício das atividades profissionais, de que há diferentes perfis de egressos entre as 
modalidades de cursos de graduação e de pós-graduação, de que a análise histórica é fundamental para se compreender a evolução do desemprego, da participação feminina nos cursos de graduação e de pós-graduação e do tipo de dedicação do alunos durante a realização de seus cursos. A análise, a 
interpretação e as conclusões, ensejadas por uma grande variedade e quantidade de resultados apresentados, representam importantes subsídios à melhoria da qualidade das políticas institucionais relacionadas ao ensino de maneira geral, ao se estabelecer um canal de comunicação entre a UFRGS e seus 
egressos para que, dentre outras finalidades, seja possível descobrir se os egressos estão trabalhando em sua área de formação ou estão desempregados, se estão satisfeitos com os conteúdos adquiridos para o exercício da profissão e, sobretudo, se a Universidade cumpre a sua missão de oferecer à sociedade 
educação e produção de conhecimento socialmente válido, formando cidadãos capacitados às exigências do mercado de trabalho.
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Com o objetivo de analisar o processo de avaliação do Curso de Medicina da UEL e a partir deste, conhecer o desempenho de seus estudantes, em comparação com outros cursos de medicina do país, este estudo possibilitou o acompanhamento do processo de avaliação desenvolvido pelo curso nos moldes do 
SINAES (auto-avaliação, avaliação externa e reavaliação) e a análise dos resultados obtidos por seus estudantes no ENADE 2004. Considerando que o Curso utiliza Metodologias Ativas de Ensinoaprendizagem no desenvolvimento do currículo integrado, comparou-se o desempenho de seus estudantes com o 
desempenho de estudantes de Escolas Médicas que utilizam Metodologias de Ensino semelhantes e diferentes. Para compreender esse processo foi necessário analisar a Educação Superior e a Educação Médica, e o papel da avaliação no contexto das mudanças, particularmente na mudança de paradigma da 
Educação Médica. Os resultados demonstraram que o desempenho dos estudantes da UEL supera a média dos grupos estudados e equivale aos resultados dos estudantes das melhores escolas do país, considerando os resultados do ENADE 2004. O estudo reforçou a importância do papel da avaliação nos 
processos de mudança da Educação Superior
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Este estudo decorreu de uma pesquisa sobre docência universitária realizada em três universidades localizadas no Estado de Santa Catarina, Brasil. Envolveu cursos que tradicionalmente formam profissionais liberais de Direito, Engenharia Civil e Medicina. Alguns profissionais, apesar de não terem formação 
específica para a docência, após alguns anos de experiência acadêmica, tornam-se referência para seus alunos, conforme indicam resultados de Avaliações Institucionais. A partir desse pressuposto, foi tomado como objetivo de pesquisa o compreender as representações e as práticas pedagógicas bem avaliadas 
pelos alunos, realizadas por profissionais liberais, docentes universitários. Procuraram-se identificar os possíveis interferentes e impactos que ocorrem nesse processo, decorrentes da história pessoal dos docentes, dos sistemas de avaliação institucional, dos valores próprios do campo profissional e do contexto 
mais amplo da sociedade. A abordagem utilizada foi predominantemente qualitativa de cunho etnográfico e os procedimentos adotados foram: a análise documental, questionários e entrevistas com grupos focais de alunos formandos dos três cursos pesquisados. Entrevistas semi-estruturadas foram 
especialmente utilizadas com os professores. Para compreender o objeto de estudo, foi preciso tomar como pano de fundo a trajetória da educação superior no Brasil e seus desafios, fazendo um recorte na educação superior catarinense. Também foram fundamentais os estudos sobre a docência universitária, 
suas configurações e saberes. Os aportes de Sousa Santos (1999, 2002 e 2003), Bourdieu (1983, 1989 e 1996) Tardif (1991, 2000 e 2002), Lucarelli (1994, 2000 e 2003) e Cunha (1989, 1998 e 2006) contribuíram significativamente para a compreensão teórica dos achados. Os resultados revelaram que os 
estudantes têm como referência na docência os professores que atuam, principalmente, em disciplinas de final do curso, com forte inserção na prática profissional. Valorizam aspectos da docência relacionados ao domínio de conhecimento, a metodologias e estratégias de ensino e às atitudes pessoais dos 
professores. Os saberes e habilidades reveladas da profissão de origem definem o esteio das práticas de ensinar e aprender que vivem com seus alunos. Nesse caso, os docentes das profissões liberais formam um grupo com características próprias, se considerado o tradicional perfil acadêmico dos docentes 
universitários, mais próximos da pesquisa. Os alunos apreciam, ainda, aspectos que correspondem aos seus interesses e valores pessoais. Os professores baseiam-se nos exemplos culturais de ex-professores e nas suas próprias experiências do campo profissional para construir seus referenciais para a docência. 
Em alguns casos foi possível identificar sinais de inovação nas suas práticas, considerando-as na perspectiva da ruptura com práticas pedagógicas tradicionais. Os professores percebem que as avaliações externas contribuem para o crescimento e melhoria da universidade, porém valorizam mais as que levam 
em conta o cotidiano da sala de aula. O campo profissional e os órgãos de classe também exercem alguma influência em suas formas de atuação na docência, especialmente pela posição desses órgãos diante das políticas de formação e expansão dos seus cursos.
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O objetivo deste trabalho consiste em apreender os impactos que a política de avaliação da educação superior adotada no período de 1995 a 2002 proporcionou à construção da concepção de qualidade junto às instituições de ensino superior, de forma a compreender a sua lógica intrínseca. Justifica-se a 
importância dessa pesquisa pela centralidade atribuída à avaliação, na política educacional, que a considerou como o principal mecanismo de melhoria da qualidade do ensino. Essa ênfase permitiu caracterizar, no contexto brasileiro, o modelo de Estado Avaliador. A fundamentação teórica que respaldou a 
investigação teve como base a teoria neo-institucionalista, constituindo-se em uma pesquisa de avaliação de impacto da política educacional. Para tanto, adotou-se como procedimento metodológico a análise documental, a partir dos resultados da sistemática de avaliação desenvolvida pelo MEC para os cursos 
de graduação, no período em tela, que considerou os seguintes instrumentos de avaliação: o exame nacional de cursos (ENC), as avaliações desenvolvidas por pares para fins de autorização e reconhecimento de cursos e as informações estatísticas. Apesar de conhecer os questionamentos de pesquisadores 
acerca da validade do ENC em atribuir qualidade, busca-se analisar esses instrumentos em seu conjunto, no sentido de estabelecer as incongruências existentes e observar os impactos dessa política a partir da lógica de sua formulação e implementação. Nesse sentido, serviram como fontes primárias para a 
pesquisa: as estatísticas oficiais, os resultados obtidos pelas instituições nas avaliações de pares e no ENC, e, particularmente, os pareceres das comissões de especialistas do MEC elaborados nos momentos das avaliações in loco. Como resultados, observou-se que a concepção de qualidade no Brasil, desde a 
Reforma de 1968 esteve atrelada à relação entre quantidade e qualidade, sendo a avaliação utilizada como um mecanismo de restrição da quantidade. No entanto, com a reforma de 1995, a avaliação passa a ser utilizada como um mecanismo de expansão de cursos e instituições, a partir da configuração de 
concepções distintas de qualidade, estabelecidas de acordo com a organização administrativa das instituições de ensino superior, o que conformou a diversificação existente constituída por universidade, faculdade e centro universitário. Apesar do impacto positivo da avaliação, observado no contexto 
institucional, as evidências encontradas permitem apontar para um esgotamento do poder indutor da avaliação na melhoria da qualidade do ensino, na medida em que as instituições vêm procurando atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelo MEC em seus aspectos formais sem, contudo alterar a 
essência da qualidade do ensino superior.
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Esta tese situa-se na fronteira das tensões entre regulação social e emancipação social entendidas no debate geral das políticas de educação superior. Tais políticas estão vinculadas às estratégias de inserção da economia nas grandes transformações que vêm ocorrendo na base produtiva do capitalismo em 
âmbito mundial. Nesse contexto são instaurados programas de avaliação institucional que podem alterar os modelos de curso e de IES com o intuito de atender aos interesses da sociedade e do capital. Neste âmbito situa-se o objetivo desta tese – investigar os efeitos e as mudanças promovidas pelos processos 
de avaliação institucional externa nos modelos de universidade. A revisão de literatura destacou as concepções clássicas e contemporâneas de universidade e suas influências na construção de tipos, formatos e modelos de IES. Estudou-se também a agenda política dos organismos internacionais (Banco 
Mundial e UNESCO) com ênfase no binômio diferenciação e diversificação bem como a agenda dos processos de internacionalização e transnacionalização da Educação Superior influentes sobre os modelos das instituições contemporâneas. Igualmente fazem parte do corpo teórico que sustenta esta tese os 
modelos de avaliação existentes na literatura e seus enfoques político-filosóficos: liberalismo, fenomenologia e socialismo sem fim. O estudo metodológico de caráter exploratório e descritivo incluiu dados, fatos e fenômenos, que constituíram dois estudos de caso relativos a avaliações externas de dois cursos 
de graduação, um Curso de Medicina de universidade confessional do Brasil e um Curso de Microbiologia de universidade confessional de Portugal. Para elaborar os estudos de caso foram coletados depoimentos orais através de entrevistas in locu, analisados documentos e legislação dos dois países. As 
informações obtidas permitem apontar exemplos de mudanças resultantes das avaliações tanto na IES brasileira quanto na IES portuguesa. Aponta-se que os enfoques de avaliação externa vivenciados por estas IES, na sua época e contexto, alteraram o status da IES no caso brasileiro e o perfil do curso no 
caso português. Em ambas as instituições foram introduzidas melhorias nos cursos decorrentes das recomendações dos processos avaliativos externos.
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Há no Brasil uma crescente cultura de avaliação da educação básica na qual estão se inserindo também as escolas privadas, com reflexos em sua gestão e objetivando, de forma genérica, a melhoria da qualidade da educação. Compreender como avaliação em larga escala e gestão da educação básica se 
relacionam e como são significadas por escolas privadas no Rio Grande do Sul foi o objetivo desta tese. A presente investigação empreendeu metodologia quanti-qualitativa, utilizando como instrumento de pesquisa questionários enviados às escolas privadas de educação básica no Rio Grande do Sul. Foram 
realizadas também entrevistas com responsáveis por agências que realizam avaliações em larga escala. O primeiro dos quatro capítulos da tese apresenta o quadro teórico de gestão e avaliação da educação a partir da literatura. No segundo capítulo são analisadas agências de avaliações em larga escala, assim 
como as escolas pesquisadas e seus desafios atuais. Os capítulos 3 e 4 apresentam a interpretação dos dados da pesquisa e sua discussão com diversos autores. O terceiro capítulo relata as experiências das escolas com relação à avaliação em larga escala, que usos dela são feitos e suas conseqüências para a 
gestão, e no quarto capítulo encontram-se os aspectos importantes de gestão da educação, organizados em seis blocos emergidos da análise. Concluindo, esta pesquisa mostrou como gestão e avaliação em larga escala estão imbricadas e a forma como são significadas por escolas privadas de educação básica. É 
ressaltada, ainda, a importância de um maior número de pesquisas no âmbito das escolas privadas com relação à gestão e os processos avaliativos.
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Este estudo tem o objetivo de analisar os instrumentos elaborados pelo MEC e seus pares para avaliar os cursos de graduação através de exames nacionais. Demonstra-se que diferentes estratégias de governação se operacionalizam através dos exames nacionais constituindo um padrão de normalidade para 
produzir o professor de Matemática ideal. Com apoio em Foucault, Barriga, Deleuze, Negri, Dias Sobrinho e Leite, mostra o modo como, historicamente, ocorreu a emergência da avaliação produtora de conhecimentos e verdades, constituindo modos de governar. Metodologicamente examina, analisa e 
compara dados de um corpus de informações obtidas em fontes documentais oficiais referentes às diretrizes curriculares e aos exames nacionais relativos ao período 1998-2005. Toma como estudo específico um curso de licenciatura plena em Matemática, para mostrar de que modo as exigências apresentadas 
nas diferentes Diretrizes Nacionais dos Exames – ENC e ENADE – contribuíram para a produção de um profissional matemático adequado ao contexto da globalização, da sociedade da informação, da sociedade do controle. Ao final, deriva lições e indagações sobre a função dos exames nacionais na 
produção de “verdades” sobre o professor de Matemática, caracterizando o ENADE como instrumento eficaz para dar conta das exigências de tal profissional através do componente de Formação Geral e de seu modelo dinâmico evidenciado pelo valor agregado.
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Nossa pesquisa mediu a eficiência das escolas públicas cicladas e não cicladas do ensino fundamental, centrando-se nos municípios de Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Criamos variáveis categorizadas para entender a influência do trabalho pedagógico do professor em relação ao tipo de escola 
(ciclada e não ciclada) e, simultaneamente, interessou-nos associar esse trabalho pedagógico com um fator que, juntamente com as variáveis de proficiência média em leitura e matemática e a variável nível socioeconômico, tornaram-se determinantes para estabelecer a eficiência das escolas. Também foram 
igualmente observadas as aplicações de instrumentos compostos por itens utilizados ao longo do projeto GERES em períodos diferentes, os quais determinaram os impactos no desempenho da aprendizagem. Essas aplicações de instrumentos pré-testados e organizados em cadernos de testes de leitura e 
matemática respeitaram três fases distintas: a de março de 2005, considerada como fase diagnóstica (entrada de dados), e duas outras, a de novembro de 2005 e novembro de 2006, consideradas como de avaliações de desempenho (resultados esperados). Outros instrumentos de coleta de dados foram utilizados 
para diagnosticar as condições familiares, escolares e da sala de aula durante as etapas de aplicação dos testes. Enriquecendo esses processos, nossa pesquisa apresentou uma contribuição à avaliação de desempenho das escolas públicas, baseada na interação de técnicas multivariadas de dados, notadamente a 
partir da Análise Fatorial (AF) e da seleção das variáveis mais significativas para a aplicação da metodologia de Análise por Envoltória de Dados (DEA) nesse universo pesquisado. O uso crescente dessa técnica tem sido justificado pelas várias possibilidades de análise de dados que a metodologia apresenta. 
Tanto a facilidade de uso como a de elaboração de cenários podem ser considerados alguns dos motivos que fizeram com que a técnica fosse cada vez mais aplicada. O modelo DEA facilita a identificação de escolas eficientes e não eficientes e desse modo estabelecer comparações entre as cicladas e não 
cicladas. Por meio da Análise por Envoltória de Dados foi possível identificar uma baixa discriminação entre as escolas cicladas e não cicladas, portanto, não pudemos afirmar categoricamente que as escolas cicladas ensinam mais do que as não cicladas, mas podemos destacar entre as nossas conclusões, 
nesta base de dados, que as proficiências médias das escolas cicladas são significativamente maiores do que das não cicladas. Esse resultado não pode ser extrapolado para todas as escolas do ensino fundamental, pois não trabalhamos com uma amostra que representa fielmente o sistema educacional 
brasileiro; o trabalho pedagógico do professor, associado às proficiências médias das escolas nos testes de leitura e matemática e os seus respectivos níveis socioeconômicos, neste caso analisados pelo estudo longitudinal, valorizou o agrupamento das nossas análises no contexto educacional.
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O principal objetivo dessa tese é investigar o papel dos processos de avaliação dos sistemas de educação superior latino-americana nas reformas educacionais, ocorridas no período entre 1980/1990. Para tal investigação, aprofundamos a análise sobre as transformações na educação superior, apresentando 
dados quantitativos e qualitativos sobre o crescimento privado e público, a ampliação da diversificação institucional e as novas características do financiamento deste setor. Além disso, analisamos ainda as propostas educacionais dos sujeitos políticos que assumem o projeto neoliberal - especificamente o 
Banco Mundial, Unesco e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Nessas análises, mostramos as conseqüências da implementação desses projetos e o papel da avaliação institucional - especificamente na Argentina, no Brasil, no Chile e no México - na redefinição de políticas para a educação 
superior. Toda essa investigação evidenciou a inserção das propostas de avaliação do sistema educacional como sustentação de uma política privatista, conservadora, mercantilista e controlada pelo poder do Estado, a fim de fortalecer os preceitos neoliberais para a educação latino-americana
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O presente trabalho, da Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais, analisa a trajetória da avaliação institucional e os esforços desenvolvidos pelos organismos oficiais de educação para assegurar a qualidade do ensino por meio da avaliação institucional. O trabalho se estrutura sobre os efeitos práticos 
dos instrumentos regulatórios da qualidade em quatro IES privadas do Estado de Goiás, tendo como objetivos identificar a necessidade de um sistema de avaliação externa da educação superior, estabelecer sua relação com a qualidade da educação e investigar os eventuais motivos que possam resultar na 
dissociação entre avaliação e qualidade, além de investigar se a eventual dissociação entre avaliação e qualidade está relacionada à cultura avaliativa das IES. Foram analisados os PDI destas IES, assim como seus Projetos e relatórios resultantes dos processos de avaliação interna, além de questionários 
estruturados respondidos pelos presidentes das CPA das IES pesquisadas. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da existência de um sistema de avaliação institucional externo que busque atenuar os efeitos da concorrência de mercado a que as IES privadas estão submetidas e, ao mesmo 
tempo, propiciem possibilidades de desenvolvimento institucional, aproximando as IES de conceitos de qualidade social, necessários para que se atinjam os objetivos da educação superior no País. Verificou-se que as IES privadas utilizam os instrumentos avaliativos formulados no SINAES para 
acompanhamento de seus padrões de qualidade, embora estes possam se derivar de um conceito de qualidade empresarial, diverso daquele defendido pela CONAES na formulação do SINAES, de qualidade socia
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O presente estudo investiga a relação do programa de avaliação e responsabilização escolar Nova Escola à evolução de indicadores educacionais do ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro. O objetivo da dissertação é investigar o efeito do programa sobre a evolução de alguns indicadores 
educacionais. O programa Nova Escola foi analisado a luz de pesquisa documental que teve como principal objeto a documentação referente ao próprio programa. Procuramos compreender a natureza do processo de responsabilização, os instrumentos de avaliação utilizados ao longo dos anos bem como as 
oscilações destes últimos entre as categorias de avaliação – baseadas em resultado, processo, norma, critério e progresso escolar. Em outra, de cunho quantitativo, foram investigados a evolução da proficiência (Saeb) e fluxo (Censo Escolar) no entorno do mesmo período, em perspectiva comparativa com 
outros estados que não implementaram o mesmo tipo de política. Com os resultados de fluxo foi possível verificar uma pequena melhora após o primeiro biênio do programa, mas que não se sustentou nos anos seguintes. Em relação à proficiência, a presente pesquisa não encontrou efeito do programa nos 
resultados de matemática e registrou pequeno efeito positivo em Língua Portuguesa.
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Este estudo teve como objetivo elaborar uma proposta de indicadores para avaliação da qualidade do sistema de educação superior brasileiro e, com base nestes indicadores elaborados, medir e avaliar o desenvolvimento da sua qualidade no período 1993-2004. Considerou-se que o período escolhido está 
associado à intensificação do fenômeno da mercantilização da educação superior no Brasil. Para caracterizar o fenômeno, o estudo apóia-se nas perspectivas teóricas de Boaventura de Sousa Santos sobre as crises da universidade, de Ana Maria Seixas acerca das transformações privatistas e dos autores David 
Dill, Pedro Teixeira, Bem Jonbloed e Alberto Amaral sobre os mercados da educação superior. Os temas da qualidade e da avaliação da qualidade têm como referência principal os trabalhos de Ronald Barnett, Lee Harvey e Diana Green. Foram estudados os indicadores e sistemas de indicadores de educação 
adotados pelas agências internacionais, tais como Unesco e OCDE. Com essas referências foi elaborado um sistema de indicadores para avaliação do desenvolvimento da qualidade do Sesb, que compreende as categorias eqüidade, relevância, diversidade e eficácia. O estudo apresenta o sistema de indicadores 
elaborado e sua aplicação no período 1993-2004. Os resultados explicam a hipótese de trabalho, ou seja, em tempos de mercantilização da educação superior a qualidade da educação superior brasileira não se desenvolveu positivamente, visto que no período 1994-2003 não foram encontradas evidências claras 
de melhorias do Sesb em termos de eqüidade, relevância, diversidade e eficácia.
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O presente trabalho investigou a Reforma do Estado e da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2000) e a centralidade do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM no contexto da política de acesso ao ensino superior, analisando sua relação com a consolidação da reforma do ensino médio 
e superior e a relação entre o discurso democratizador associado ao ENEM e a elaboração de um novo pacto social. A investigação empírica foi realizada na Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, que começou a utilizar os resultados do ENEM no vestibular de 2000, em dois cursos de graduação 
(Medicina e Matemática- Licenciatura/noturno), buscando evidenciar se há ou não impacto com o aproveitamento do ENEM no processo seletivo, no tocante à mudança de perfil socioeconômico dos estudantes recém-admitidos. Para consecução de tal objetivo, realizaram-se entrevistas com o Ministro da 
Educação (gestão FHC), com a Presidente do INEP (gestão FHC), com um membro do Conselho Nacional de Educação-CNE (gestão FHC), com a Coordenadora Executiva da Comissão Permanente para os Vestibulares e Programas Educacionais da UNICAMP-COMVEST (gestão 1998-2002), com o Pró-
Reitor de Graduação da UNICAMP (gestão 1998-2002), com o Coordenador Executivo da COMVEST (gestão com início em 2002) e com o Coordenador de Pesquisa da COMVEST (gestão com início em 2002). Procedeu-se, também, à análise de fontes documentais referentes à educação básica e superior, 
ao ENEM, tais como: pareceres, decretos, resoluções, portarias; relatórios pedagógicos, revistas, encartes de divulgação, matérias em jornais (sobre o ENEM) e atas de reunião da Câmara Deliberativa da COMVEST. Os resultados permitiram concluir que: a) a reforma do Estado teve como pressupostos 
teóricos uma concepção de Estado mínimo e um modelo de administração gerencial orientada pela lógica de mercado e pelos critérios de eficiência e “qualidade” na prestação dos serviços; b) na reforma educacional, a educação é concebida como mercadoria e não como direito e tem como função a formação 
das gerações, inculcando nos indivíduos valores mercantis e desenvolvendo as competências, habilidades e atitudes necessárias para sua adaptação à sociedade vigente; c) a pedagogia das competências caracteriza-se como pedagogia oficial do governo FHC e como categoria central na reforma da educação 
básica e superior, mediante orientações para o ensino médio, a educação profissional e a política de formação de professores; d) a criação, a centralidade ocupada pelo exame na política de acesso ao ensino superior e sua mistificação como mecanismo de democratização constituíram uma estratégia política 
para estabelecer um novo pacto social, necessário à consolidação da reforma educacional em curso; e) o discurso democratizador associado ao ENEM não tem correspondência na realidade, pois a incorporação do ENEM no processo seletivo da UNICAMP e o aproveitamento da nota do exame não mudaram 
o perfil socioeconômico dos recém-admitidos, assim como não alteraram a lista dos matriculados nessa instituição nem corresponderam a uma elevação do percentual de estudantes oriundos de escolas públicas.
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O presente trabalho que sustentou-se na tese: “Criar uma cultura avaliativa na UNIVATES implica contemplar, além das dimensões explícitas indicadas pela legislação do – SINAES –, a dimensão humana implícita em cada um dos sujeitos, simultaneamente avaliadores e avaliados, integrantes da comunidade 
acadêmica na persecução do compromisso de permanente melhoria de qualidade da Educação Superior”, analisou o conjunto de ações desenvolvidas no interior dos processos avaliativos institucionais, verificou as práticas produzidas como resultantes desses processos e buscou junto aos sujeitos 
avaliadores/avaliados os entendimentos sobre como criar uma cultura avaliativa, quando se necessita da construção coletiva, com intensa participação da comunidade acadêmica, tanto nos procedimentos e implementação, quanto na utilização dos resultados. A investigação considerou a retrospectiva histórica 
dos processos avaliativos institucionais desenvolvidos na última década na e pela UNIVATES e as adequações realizadas com a implantação do novo sistema de avaliação – SINAES/2004 para compreender melhor o papel dos sujeitos avaliadores/avaliados envolvidos na construção de uma cultura avaliativa 
comprometida com a melhoria da qualidade da Educação que está a exigir a compreensão do todo em que está inserida e, principalmente da dimensão humana, que os processos legalmente instituídos ainda pouco nos revelam. Assim, buscou-se identificar por meio de uma abordagem Transdisciplinar, uma 
possível preocupação com o ser humano, ouvindo os sete membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA (por entrevista semi-estruturada) e os seis integrantes da Comissão Interna de Avaliação – CIA, UNIVATES (por Grupo Focal). Os dados foram analisados à luz dos referenciais teóricos de 
Nicolescu, Morin e Wilber, enfocando as dimensões voltadas para a inteireza do ser, - Ser Humano Integral. O processo de avaliação desenvolvido nos mostrou que a cultura avaliativa desejada, embora não explicitada nos preceitos legais, se faz presente e em fase de construção na UNIVATES. Sugere-se, 
para tanto, a sustentação em um novo olhar (transdisciplinar) que viabiliza pelos seus pilares: complexidade, lógica do terceiro incluído e níveis de realidade, a abertura de possibilidade de não contradição entre diferentes culturas, vislumbrando caminhos para novas e permanentes construções, numa 
perspectiva de inacabamento.
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Este trabalho aborda, com base em um estudo de caso, as vicissitudes provocadas pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) na dinâmica de uma escola da rede estadual da Grande São Paulo, no decorrer do processo avaliativo do ano de 2005. É seu objetivo investigar 
o percurso que foi trilhado pela escola, além de apreciar sua eventual articulação com os objetivos traçados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP). Fundamentou-se em informações coletadas na escola por meio de observação e questionário aplicado aos professores, discussões 
realizadas com grupos de professores, diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico e análise de documentos produzidos pela escola, pela Diretoria de Ensino e pela SEE-SP. A análise dessas informações possibilitaram compreender e subsidiar o levantamento de hipóteses sobre eventuais repercussões da 
avaliação externa na dinâmica escolar. Deste modo, este trabalho sinaliza pesquisas que aprofundem hipóteses aqui apresentadas, fundamentais para o aprimoramento das avaliações em larga escala em nossos sistemas de educação, esboçando, ainda, pistas para os gestores educacionais.
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As avaliações de proficiência em larga escala vêm exercendo um papel relevante no contexto educacional contemporâneo, pois servem, entre outros propósitos, para retratar mais precisamente o estado de proficiência de uma grande quantidade de alunos avaliados, como também para fornecer subsídios mais 
sólidos ao aperfeiçoamento das políticas educacionais que vêm sendo implementadas. As escalas de proficiência utilizadas nessas avaliações revestem-se de uma grande importância nesse processo, visto que são utilizadas pelos avaliadores e pelos gestores educacionais como um instrumento capaz de aferir e 
interpretar o grau de proficiência dos alunos nas diversas habilidades que compõem os domínios de conhecimento investigados. \nO objeto de estudo da presente tese são precisamente as escalas de proficiência utilizadas nos sistemas de avaliação em larga escala, de que tratamos utilizando três diferentes 
abordagens: Primeiro, fazemos uma avaliação do mérito relativo de diferentes métodos de associação entre os itens componentes de um teste e os níveis ou pontos significativos de proficiência de diversas escalas atualmente empregadas. Depois, utilizando uma escala de proficiência em Matemática para a 
quarta série do Ensino Fundamental, desenvolvemos uma abordagem alternativa para caracterizar os níveis representativos de uma escala de proficiência escolar. Para isso utilizamos métodos baseados em análise de conglomerados (cluster analysis) para a escolha do subconjunto de itens que caracterizam 
cada nível de proficiência. Por fim, fazemos uso de conhecimentos do ensino e da aprendizagem das habilidades básicas da educação matemática, trabalhadas nas séries iniciais do ensino fundamental, visando a oferecer uma interpretação pedagógica dos clusters formados ao longo da escala de proficiência. A 
metodologia utilizada será a análise da natureza de operações mentais que caracterizam cada uma das competências e habilidades características de cada cluster, tendo como pressupostos básicos as referências ao processo de aprendizagem da matemática
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Reconhecida como atividade inerente ao ato de pensar a universidade, a Avaliação Institucional se estabelece no cenário da educação superior como suporte indispensável ao enfrentamento das contradições que configuram a crise de identidade da universidade frente às políticas de um Estado avaliador e a 
necessidade de uma atuação consistente e coerente com as demandas sociais da atualidade. Partindo da constatação de que a maioria das propostas de Avaliação Institucional de ensino superior, embora denominadas intitucionais, não ultrapassam a dimensão pedagógica do processo, limitando-se à avaliação 
de cursos, este estudo reúne reflexões que procuram redimensionar o conceito de Avaliação Institucional identificando, como fatores determinantes da institucionalidade deste processo, as categorias de globalidade, integração, historicidade e diversidade presentes no Projeto de Avaliação da universidade e a 
sua vinculação à tomada de decisões, demonstrada no compromisso dos gestores educacionais com os seus resultados. Fundamentado na literatura específica desta área e na análise de documentos de uma experiência concreta de Avaliação Institucional, o "Estudo de Caso" empreendido considerou, como 
objeto de investigação, o Projeto de Avaliação Institucional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, contextualizado no Plano Institucional de Desenvolvimento desta universidade. Além de confirmar a necessidade de vinculação da Avaliação Institucional ao Projeto Educacional e/ou ao Plano 
Institucional de Desenvolvimento da universidade, como condição para que ele alcance a dimensão do termo institucional, a pesquisa demonstrou que a concretização do processo avaliatório, na dimensão preconizada pela teoria vigente está sujeita, de modo especial, à vontade política da administração e dos 
responsáveis diretos pela tomada de decisões na instituição. Pretende-se assim, com este trabalho, fornecer aos gestores, agentes e sujeitos do processo avaliatório nas instituições de ensino superior, possibilidades de interpretação e inferências sobre a implementação de uma proposta de Avaliação Institucional 
mais coerente com o significado deste conceito e com as funções formativa e emancipatória que este processo pressupõe para a consolidação da identidade da universidade.
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Este trabalho, intitulado Avaliação Institucional e Trabalho Docente na Educação Superior: tensões, mediações e impactos, situa-se na Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais do PPGE da Universidade Federal de Goiás. O estudo visa identificar as repercussões das políticas públicas de avaliação 
institucional (AI) implementadas pelo MEC/INEP na docência da educação superior, apreendendo como os professores estão vivenciando estes processos. A investigação/exposição teve por base as categorias totalidade, contradição e mediação da abordagem histórico-dialética, tendo como referencial de 
análise a literatura da área de políticas públicas de avaliação institucional da educação superior e da área de trabalho, formação e profissionalização docente. Dentre os autores consultados, destacam-se: Dias Sobrinho; Sguissardi; Catani; Oliveira; Dourado; Cunha L.; Frigotto; Bourdieu; Cunha M.; Morosini; 
Mancebo; Silva Jr e Savianni. Foram pesquisados nove cursos de graduação em três IES, sendo uma faculdade, um centro universitário e uma universidade. Foram analisados documentos das três IES pesquisadas, destacando-se os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDIs). Além disso, realizaram-se 
grupos focais com os estudantes dos cursos pesquisados, a saber: Administração, Engenharia, Direito, Sistemas de Informação e Pedagogia. Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores dos cursos. Os professores e os estudantes responderam a entrevistas semi-estruturadas. 
Conclui-se que no período de 1996-2006 a AI tem sido fortemente influenciada pelos princípios neoliberais, no bojo de um acelerado processo de expansão, privatização e diferenciação das IES brasileiras. Este contexto de rápidas mudanças tem influenciado a docência, destacando-se aspectos da formação, 
profissionalização e condições efetivas de trabalho às quais o professor vem sendo submetido, constatando-se uma ascendente intensificação do trabalho docente, acompanhada de pressões institucionais por maior produtividade acadêmica em condições de trabalho cada vez mais precarizadas. Há uma forte 
tendência, sobretudo na faculdade privada, a um alinhamento dos seus conceitos, concepções de formação e currículos às orientações mercadológicas, com forte apelo para o atendimento às demandas do setor produtivo e do mercado de trabalho. Segundo os coordenadores de curso, a AI tem implicado em 
mudanças no seu trabalho, tendo em vista a natureza mediadora desta função no interior das instituições. Todavia, os coordenadores consideram que a repercussão da AI em sala de aula tem sido pequena, embora afete a vida dos professores, sobretudo nas IES privadas, já que os resultados dos exames 
passaram a justificar a reestruturação dos quadros docentes, a reorganização curricular e a redefinição dos contratos de trabalho, que vêm se tornando mais flexíveis. Na opinião de professores e estudantes, a AI não causou grandes impactos na docência da universidade pública, mas trouxe mudanças na prática 
pedagógica nas instituições privadas. Tais mudanças podem ser resumidas em três aspectos: maior preocupação com a avaliação da aprendizagem em função dos exames nacionais, maior disposição em aderir à interdisciplinaridade na abordagem dos conteúdos e maior interesse em conhecer o currículo do 
curso, bem como o perfil do profissional em formação. Pode-se afirmar, ainda, que a AI, nos moldes atuais, não tem cumprido o objetivo de promover a efetiva melhoria da qualidade das instituições, uma vez que enfatiza mais a função classificatória, caracterizando o que se pode denominar expansão 
regulada da educação superior brasileira.
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Este trabalho pretende analisar os fundamentos do Programa de Avaliação do Sistema Educacional do Paraná – AVA - desenvolvido no período de 1995 a 2002, sendo este constituinte e constituído do conjunto de políticas para a reforma da educação básica e do Estado nacionais. Aborda-se este Programa de 
Avaliação, estabelecendo suas relações com os pressupostos do Estado avaliador, com as orientações dos organismos internacionais e com as políticas nacionais de avaliação empreendidas na década de 90, ressaltando-se que estas vêm na contramão de uma avaliação a serviço da emancipação humana. Diante 
do exposto, este trabalho de pesquisa inicialmente traz uma abordagem acerca da evolução do campo conceitual da avaliação, ressaltando que este é amplamente atravessado pela dinâmica da vida social. Em seguida, faz-se uma análise acerca da intensificação da avaliação educacional em larga escala, na 
década de 90, e suas relações com as reformas educacionais, destacando as políticas de descentralização adotadas pelo governo brasileiro e suas implicações com a avaliação. Ainda, procura-se evidenciar, nesta pesquisa, a gênese do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB - e das 
avaliações em larga escala, na educação básica, nos estados da federação brasileira. Para então, desvelar mais amplamente os fundamentos do Programa de Avaliação do Sistema Educacional do Paraná – AVA: 1995-2002.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200538540
001016001P0

marcia maria 
granja franca

ana maria villela 
cavaliere

Idas e vindas do processo de 
implementação de um programa de 
avaliação formativa no colégio pedro ii

politicas e 
instituicoes 
educacionais

avaliacao da aprendizagem;avaliacao 
formativa

O estudo descreve e analisa o processo de implementação de um programa de avaliação do processo de ensino-aprendizagem de caráter diagnóstico-formativo nas quatro Unidades Escolares de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II (CPII). Após explorar os conceitos de implementação de 
políticas públicas e avaliação formativa, e apresentar um balanço sobre o estudo desses temas nos campos de pesquisa de Políticas Públicas e da Avaliação da Aprendizagem, dentro e fora do país, refaz o percurso da implementação do referido programa, a partir das informações colhidas junto a agentes 
educacionais neles envolvidos, por meio de entrevistas e questionários, e em seus documentos oficiais. Concomitantemente, com base no modelo de análise previamente delineado, busca identificar as múltiplas inter-relações de fatores que parecem determinar os avanços e recuos do processo estudado. 
Constata, então, a ocorrência de três momentos distintos desse processo, cada qual determinado por uma específica conjunção de fatores. São eles: (1º.) a implementação do programa avaliativo no CPII, favorecida pela inter-relação entre o conjunto de políticas educacionais implementado no país, pelo 
governo federal, na década de 90, e a política institucional desenvolvida em função dele, e pelas ações estrategicamente desencadeadas pelos agentes implementadores desses dois níveis de políticas; (2º.) o recuo dessa implementação, em função da descontinuidade da política de avaliação do CPII; (3º.) a 
permanência do programa, exclusivamente, nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, favorecida pela inter-relação entre os seguintes fatores: o duplo direcionamento (de cima para baixo e vice-versa) do processo de elaboração do programa nesse segmento de ensino; a estrutura e os recursos institucionais 
de suporte ao desenvolvimento do programa; o comportamento político assumido por suas lideranças implementadoras; as características pessoais e profissionais da maioria de seus agentes educacionais e os bons níveis de compreensão, participação e adesão ao programa, demonstrados por esta. Também 
aponta a redução ou extinção de alguns dos fatores determinantes da implementação e da permanência do programa, a partir de seu recuo, que contribuiu para o fortalecimento das resistências e dificuldades existentes, sugerindo medidas para superá-las.
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Este estudo teve como objetivo refletir sobre o sentido da avaliação educacional, principalmente, a avaliação de escolas/sistema, a partir da experiência desenvolvida no Estado de Minas Gerais, no período de 1991 a 1998. A pesquisa apresenta uma análise crítica, de natureza qualitativa do Programa de 
Avaliação da Escola Pública Estadual de Minas Gerais e, foi realizada segundo uma abordagem metodológica baseada em entrevistas e análise documental, caracterizada por revisões e reflexões acerca do que aconteceu no Estado de Minas Gerais, na década de 90, em termos de avaliação educacional. O 
trabalho busca uma maior compreensão para as atividades, as metodologias e as estratégias desenvolvidas, identificando os momentos críticos, as repercussões, as conseqüências e as implicações advindas com o processo Neste estudo fica comprovada a influência de alguns autores e pessoas que marcaram as 
decisões tomadas e também a construção dos instrumentos utilizados no Programa e que ainda, contribuíram para uma definição mais precisa dos objetivos desse Programa. A análise dos dados, ao longo da pesquisa, indicou que o Programa de Avaliação do Rendimento do Aluno da Escola Pública Estadual 
de Minas Gerais mobilizou a comunidade escolar, professores aprimoraram sua competência, principalmente na prática de avaliar, dedicaram seu tempo e despenderam esforços para que se conseguisse cada vez melhores resultados nas avaliações, e o governo sempre se propôs prover todo o sistema de ensino 
com procedimentos de medidas científicas e informações que subsidiassem planejamentos educacionais mais efetivos e decisões mais acertadas.Observou-se também que a Secretaria de Estado da Educação sempre se empenhou em que as escolas e sua comunidade escolar tivessem conhecimento dos 
resultados das avaliações e pudessem beneficiar-se deles na elaboração do seu Plano Pedagógico da Escola, cujos objetivos sempre teriam, necessariamente, que priorizar a busca da qualidade do ensino. A Secretaria também sempre buscou orientar os participantes do Programa em todas as suas fases e, 
principalmente, na análise de resultados e elaboração de relatórios As informações advindas/originadas dos dados também revelaram que as atividades avaliativas desenvolvidas serviram para motivar nas escolas um maior empenho no processo de ensino e de aprendizagem. Toda a sistemática adotada 
proporcionou um terreno fértil para se repensar o sentido de avaliar e buscar qualidade na educação. O resultados deste estudo, portanto, são indicativos de certas condições em que se dá o desenvolvimento de um programa de avaliação de escola/sistema, principalmente, em larga escala, da sua fase de 
planejamento à utilização dos seus resultados e de certos aspectos que interferem nesse processo. Assim, este estudo conclui que não há uma teoria, ou um caminho para se fazer uma avaliação; muito são os caminhos, mas, é sempre necessário planejar, identificar seus usuários e seus objetivos ao avaliar, 
envolver os interessados e comunidade na avaliação, disseminar os dados, interpretar os resultados e, acima de tudo, utilizar as informações atingidas.
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Este estudo tem como propósito investigar os pressupostos políticos que justificam a existência da Avaliação Institucional no Ensino Superior brasileiro. A análise desenvolvida parte das condições objetivas do Ensino Superior brasileiro para o exercício das ações técnicas de avaliação, numa determinada 
experiência universitária onde acontecem as pesquisas de opinião que apontam o índice de satisfação da comunidade acadêmica determinando os rumos dos serviços e metas institucionais apresentadas numa dada realidade pedagógica e administrativa. Ao investigar os pressupostos filosóficos e sociológicos 
desta modalidade de avaliação buscou-se considerar os limites e possibilidades para o alcance de uma forma de avaliação que, transcendendo o ato técnico de levantamento e tratamento de dados, pudesse ultrapassar a identidade controladora clássica dos processos de avaliação em direção aos processos 
autônomos que possibilitariam uma Avaliação Institucional Emancipatória. A pesquisa deu-se a partir do acompanhamento da elaboração e implantação de um Projeto de Avaliação Institucional em um Centro Universitário da macro região de Campinas, Estado de São Paulo. Este acompanhamento significou 
o espaço empírico inicial da pesquisa relatada. Os interlocutores privilegiados para a discussão dos processos de Avaliação Institucional aqui trabalhados representam os principais teóricos brasileiros sobre o tema na atualidade. A pesquisa qualitativa desenvolvida buscou considerar dialeticamente, numa 
dinâmica metodológica, toda a realidade e ações empreendidas no exercício de avaliação aqui privilegiado. Analisa as mudanças institucionais e legais da universidade brasileira recente explicitando seus ondicionamentos políticos e processos ou determinações sociais. Investiga os eixos teóricos e os modelos 
políticos, institucionais e epistemológicos, que definem os perfis em disputa na definição do papel social da universidade. Apresenta resultados e contradições de um processo de Avaliação Institucional e empreende reflexões teóricas e propostas acadêmicas de produção de uma cultura participativa e 
emancipatória de avaliação nas IES atuais
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Este estudo tem como objetivo analisar as propostas de avaliação implantadas ou coordenadas pelo Governo nos anos 90, quando foram instituídas diferentes formas de avaliação que se vinculam a diferentes concepções de universidade. A pesquisa bibliográfica investiga o tema a partir dos documentos 
oficiais e das obras de atores/autores que foram publicados durante a década de 90, período em que as propostas e experiências de avaliação multiplicaram-se seguindo rumos distintos e revelando a crise de função das instituições universitárias, e a oposição quase permanente entre Governo e representantes do 
setor público de educação superior. O resultado do estudo evidencia uma clara contraposição entre as duas principais tendências ou concepções de avaliação aqui examinadas (Paiub Enc), uma voltada para um processo democrático/participativo, que buscaria essencialmente valorizar a instituição universitária, 
e outra que estabelece um processo de caráter redutor e regulador, que faz a instituição recuar para formas tradicionais de ensino, no qual a memorização do saber é tomada como o aspecto fundamental de sucesso acadêmico.
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O propósito deste trabalho foi sistematizar um relato histórico sobre os processos de Avaliação Institucional em três IES do Estado de Goiás e identificar e interpretar percepções predominantes na comunidade universitária, sobre os processos e relevâncias das avaliações institucionais atualmente em uso nas 
IES goianas. Preleminarmente, fez-se uma reflexão sobre os nexos estabelecidos entre os determinantes sócio-econômico-políticos, após 1950, em uma retrospectiva do processo de avaliação no Brasil, refazendo sua trajetória política dentro da reforma universitária, dos instrumentos legais, da implantação do 
PAIUB e posteriormente do Exame Nacional de Cursos. Mediante um pesquisa de campo de carater descritivo, detalhou-se o universo das três instituições e consubstanciou-se a pesquisa, por meio de entrevistas e aplicações de questionários as Comissões de Avaliações, diretores, professores e alunos. 
Concluiu-se que a implantação da avaliação em duas das instituições aconteceu anteriormente à publicação do edital PAIUB, e que se concentrou principalmente na graduação. Percebeu-se, através das amostras investigadas, o impacto do sistema de avaliação oficial sobre as instituições, dificultando assim, a 
análise do que foi provocado pelo sistema oficial ou institucional. Apontou-se os aspectos positivos e negativos dos dois tipos de avaliação e ressaltou-se, ainda, a necessidade urgente de reestruturação do Programa de Avaliação Institucional, constatando-se em uma IES essa reorientação, ainda que tênue.
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Esta pesquisa se propôs a analisar os impactos do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – Simave – na gestão escolar e na organização do trabalho pedagógico em algumas escolas de ensino fundamental de Uberlândia. Em consonância com as características da pesquisa qualitativa, a presente 
investigação compõe-se das seguintes partes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica, identificamos estudos e pesquisas na área de avaliação. Foram identificados os seguintes autores: Bonamino & Franco (1999), França (2002), Maluf (1996), Oliveira 
(1998), Pilati (1994), Santos (2001), Souza (1998) e Gomes (2004), com o intuito de verificar a problemática abordada pelos autores e os resultados das investigações. Buscamos também estudos teóricos sobre avaliação, com a finalidade de perceber os diferentes conceitos que ancoram a avaliação em larga 
escala. Baseamo-nos nos seguintes autores: Afonso (1999, 2000), Barreto & Pinto (2000), Barriga (2000), Vianna (1982,1990,1993,1995, 1997a, 1997) e Sobrinho (2002). Na pesquisa documental, identificamos e analisamos os documentos que mostram o caminho percorrido pelas políticas públicas a partir 
da década de 1990 e seus condicionantes políticos nacionais e internacionais. Foram examinados ainda os textos legais brasileiros e estaduais que dispõem sobre a avaliação em larga escala, além de documentos técnicos relativos à execução do Simave em Minas Gerais. Os resultados da pesquisa indicaram 
que a proposta do Simave responde à emergência de diretrizes avaliativas estabelecidas pelo novo paradigma de Estado denominado Estado Avaliador, as quais se consolidaram em diferentes países como um instrumento de controle exercido pelo governo sobre instâncias educativas. Mostraram ainda que os 
princípios democráticos, descentralizados, participativos e eqüitativos sobre os quais o Simave se respalda, ainda não se materializaram totalmente nas escolas investigadas. As circunstâncias que envolveram sua inserção nas escolas e a forma como foi realizado instigou nos professores a impressão de ser o 
professor o objeto da avaliação, gerando o medo de serem responsabilizados pelos fracassos da educação. Contudo, expectativas foram construídas em torno, principalmente, dos resultados das avaliações e o destino que tomariam. Evidenciou-se a inquietação comum que há entre os educadores no sentido de 
aguardar medidas mais incisivas e contínuas do Governo após os resultados das avaliações.
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A pesquisa tem por objeto de estudo as atuais ações políticas de avaliação externa da escola pública, por meio da análise da aplicação da Provinha Brasil, cujo objetivo é o de auxiliar os professores a diagnosticarem as aquisições iniciais do processo de alfabetização dos alunos dos anos inicias do Ensino 
Fundamental.Pretende-se com o uso desse instrumento avaliativo que os docentes saibam definir metas e atividades de ensino e aprendizagem para seu planejamento pedagógico anual. Para isso, desenvolveu-se um estudo de caso em duas escolas da rede municipal de Belo Horizonte, por meio do qual se 
procurou investigar que tipo de relações os professores estabelecem com a proposta de avaliação diagnóstica da Provinha Brasil, aplicada no ano de 2009 e de que forma esse instrumento contribui para o trabalho pedagógico das escolas. O estudo mostrou, em primeiro lugar que, em decorrência do atual 
monitoramento das práticas escolares, por meio da aplicação sistemática de avaliações de larga escala, torna-se difícil para os docentes distinguir quais são as diferentes finalidades das avaliações a que escola vem sendo sistematicamente submetida. Em segundo lugar, o estudo revelou que os professores 
utilizam de forma diferenciada dos testes e os resultados da Provinha, ao mesmo tempo que analisam os limites e as possibilidades pedagógicas desse instrumento. 
 
 
A pesquisa tem por objeto de estudo as atuais ações políticas de avaliação externa da escola pública, por meio da análise da aplicação da Provinha Brasil, cujo objetivo é o de auxiliar os professores a diagnosticarem as aquisições iniciais do processo de alfabetização dos alunos dos anos inicias do Ensino 
Fundamental.Pretende-se com o uso desse instrumento avaliativo que os docentes saibam definir metas e atividades de ensino e aprendizagem para seu planejamento pedagógico anual. Para isso, desenvolveu-se um estudo de caso em duas escolas da rede municipal de Belo Horizonte, por meio do qual se 
procurou investigar que tipo de relações os professores estabelecem com a proposta de avaliação diagnóstica da Provinha Brasil, aplicada no ano de 2009 e de que forma esse instrumento contribui para o trabalho pedagógico das escolas. O estudo mostrou, em primeiro lugar que, em decorrência do atual 
monitoramento das práticas escolares, por meio da aplicação sistemática de avaliações de larga escala, torna-se difícil para os docentes distinguir quais são as diferentes finalidades das avaliações a que escola vem sendo sistematicamente submetida. Em segundo lugar, o estudo revelou que os professores 
utilizam de forma diferenciada dos testes e os resultados da Provinha, ao mesmo tempo que analisam os limites e as possibilidades pedagógicas desse instrumento. 
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A avaliação tem-se firmado cada vez mais como uma necessidade imperiosa das necessidades modernas. Os processos avaliativos permitem visualizar as demandas e oportunidades de aprimoramento em todas as áreas governamentais. Estudos mostram que muitos dos procedimentos de avaliação alcançam 
os objetivos propostos de AVALIAR, mas têm seus resultados arquivados, sem retorno aos avaliados e envolvidos. Este estudo buscou identificar qual o papel da avaliação e as dificuldades na aplicação do processo de avaliação. São consideradas a Cultura e o Ambiente das Instituições, bem como o 
desconhecimento sobre avaliação dos envolvidos. O estudo foi realizado com o desenvolvimento de uma metodologia de procedimentos avaliativos, dirigida à comunidade universitária. O objeto da avaliação é o Programa de Capacitação Docente, da Universidade, através de um Estudo de Caso. A proposta 
do estudo objetiva conhecer a trajetória do Programa e seus benefícios para a comunidade. O ensaio teórico elaborado e o modelo de avaliação construído foram referendados pelos conceitos dos autores Thereza Penna Firme, José Dias Sobrinho e Pierre Ohayon. A análise dos mandamentos universitários do 
Programa de Capacitação Docente, a construção do modelo proposto para aplicação e a identificação de amostra são as fases constantes do presente trabalho, bem como a discussão dos resultados, ponderações e recomendações.
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Esse estudo, vinculado à Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional, do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, busca compreender, inicialmente, a centralidade dada à avaliação nas políticas de educação superior, destacando-se as diretrizes, ações e mecanismos de controle 
implementados na área. Analisou-se, nessa direção, o contexto políticoeconômico em que se inserem as políticas de avaliação deste período, com destaque para as propostas de avaliação da educação superior implementadas pelo MEC em três gestões de governo. Nas análises dessas propostas de avaliação 
discutem-se os conceitos, as concepções e os princípios que as nortearam, tendo como referencial teórico Melo e Oliveira (2005), Bordignhon (2004), Dias Sobrinho (2005), Dourado, Catani e Oliveira (2003), procurando observar as semelhanças e diferenças, bem como os possíveis avanços da última 
proposta em relação às demais, principalmente em relação à avaliação realizada na gestão do Ministro Paulo Renato Souza. Em seguida, analisa-se o processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG, que se articula ao processo de implementação do SINAES. Neste sentido, buscou-se examinar, em 
especial, as concepções de avaliação expressas no discurso dos sujeitos envolvidos diretamente com o processo de avaliação, o processo de desenvolvimento da auto-avaliação que vem se dando desde a criação da UEG e os impactos ou efeitos produzidos pelo desenvolvimento da auto-avaliação na 
instituição. Os dados da pesquisa possibilitaram constatar que na execução do PAI/UEG já se conseguiu avanços significativos, porém ainda de forma desigual nas UnU. Constatou-se também que a auto-avaliação ainda é uma atividade isolada do NAI, sem o envolvimento ativo dos segmentos (professores, 
alunos, servidores e gestores).
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Em bases metodológicas de pesquisa qualitativa em educação abordamos a avaliação institucional nas políticas de reforma do ensino técnico, pós LDB 9394/96, focando o Sistema de Avaliação Institucional das Escolas Técnicas Estaduais (SAI-ETEs) do Centro Paula Souza no Estado de São Paulo (1997-
2007). Buscamos analisar as concepções e proposições de avaliação institucional expressas no discurso legal e institucional, bem como apresentar a percepção dos sujeitos escolares ( Diretores, Coordenadores, Docentes, Técnico- Administrativos ) sobre os impactos e impasses dessa política avaliativa para as 
Escolas Técnicas no contexto de democratização da gestão. Evidenciou-se que a avaliação institucional apresenta-se no discurso legal como sustentáculo da qualidade na conjunção das categorias avaliação-qualidade-autonomia e como instrumento de regulação do financiamento público. Na Reforma do 
Aparelho Administrativo Estatal a avaliação apresenta-se como instrumento centralizador e ou re-centralizador da política de desconcentração e de desresponsabilização do Estado.Na percepção dos sujeitos escolares torna-se necessária a reestruturação do SAI-ETE que enfatiza a avaliação de resultados 
desconsiderando a avaliação de processo.A Avaliação é tomada como instrumento de regulação do financiamento público,expressa pela vinculação da Avaliação Institucional à Avaliação de Desempenho Individual e ao Sistema de Bonificação Salarial.Esse sistema avaliativo desconsidera os impactos das 
políticas de reforma do ensino técnico, bem como a diversidade da estrutura pedagógico-organizacional das escolas técnicas ‘agrícolas’ e ‘industriais’ consolidadas em diferentes áreas profissionais com diferentes demandas e projetos políticopedagógicos.
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O SARESP - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - vem sendo aplicado na Rede Estadual de São Paulo, desde 1997, e tem como objetivos, dentre outros, o levantamento de dados sobre as Escolas Estaduais e a promoção do repensar da prática pedagógica, com vistas à 
melhoria da qualidade de ensino. O presente trabalho tem como finalidade discutir algumas das possíveis implicações de uma avaliação externa, como o SARESP, especialmente, no ensino de História, sob o ponto de vista de professores dessa disciplina do Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual. Esta 
dissertação contém uma descrição sucinta desse instrumento avaliativo, dos objetivos às formas de realização e uma breve discussão sobre a trajetória do ensino de História nas últimas décadas, ressaltando suas especificidades em relação a não obrigatoriedade de conteúdos. Para compreender como o 
SARESP foi entendido por profissionais dessa área, foram realizadas entrevistas com catorze professores da Rede Estadual, que expuseram as maneiras pelas quais entenderam a proposta do SARESP e se consideraram, ou não, seus pressupostos e resultados na prática cotidiana dos mesmos. A opção por 
entrevistar professores da Rede Estadual foi feita em razão de procurar analisar em que medida as intenções de promoção do repensar da prática pedagógica - um dos objetivos do SARESP - foram consideradas por esses profissionais; a composição do grupo de entrevistados limitou-se a professores de 
História, pelo fato de o presente trabalho discutir algumas questões específicas dessa área do conhecimento. O tratamento dado às entrevistas teve como referência os pressupostos da pesquisa qualitativa, cujo encaminhamento também está descrito neste texto. As opiniões expressas pelos professores 
entrevistados foram sintetizadas e relacionadas às análises trazidas pela bibliografia consultada. Ao final, este trabalho procurou pontuar alguns indícios que demonstram que o SARESP não é uma iniciativa isolada da Rede Estadual de São Paulo, estando inserida em um contexto mais amplo, de caráter 
internacional, em que a avaliação vem assumindo papel importante frente às questões das políticas públicas para a qualidade no ensino.
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Trata de uma investigação de como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) vem sendo praticado por docentes e discentes no cotidiano de uma escola de Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), Capital do Estado do Espírito Santo, que fez parte da amostragem do 
SAEB-2001. Para tanto, assume como ponto de partida a análise crítica do contexto das reformas educacionais ocorridas no Brasil, na década de 90, quando o Governo brasileiro submeteu-se às diretrizes do Banco Mundial para aquele setor. Nesse contexto, as avaliações de sistemas, especificamente o 
SAEB, tiveram um papel central para controlar, definir e garantir padrões de qualidade, bem como induzir políticas públicas para a Educação Básica brasileira. No cotidiano escolar, utilizou, além de documentos primários, diário de campo descritivo das ações dos docentes e discentes praticantes do SAEB, 
entrevistas com eles e também com funcionários das Secretarias Estadual e Municipal de Educação e questionários respondidos por pedagogos e pedagogas e professores e professoras das demais escolas da PMV que também fizeram parte da amostragem do SAEB-2001. Os resultados sinalizam que o 
SAEB, tanto em nível de Secretaria Municipal de Educação (SEME) quanto em nível do cotidiano de uma escola municipal, passa por processos de desqualificação: a primeira desconsidera os resultados daquela avaliação, não os utilizando em decisões acerca de políticas educacionais a serem adotadas em 
prol de uma educação de qualidade, criando seu próprio sistema de controle, o Programa de Avaliação de Vitória (PROAVI); o segundo, no que se refere a algumas considerações positivas de docentes e discentes ao SAEB, principalmente quanto ao desejo de conhecer seus resultados, torna-o quase invisível à 
comunidade escolar, pois sua prática fica restrita apenas aos docentes e discentes diretamente envolvidos com a aplicação da prova.
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Este trabalho de investigação tem como preocupação e propósito examinar o processo avaliativo escolar incrustado no contexto das políticas de ensino que foram estabelecidas, no Estado do Paraná, no transcurso da década de 80 e no início dos anos 90. Esse crucial momento da vida educacional e. social 
caracterizou-se, entre outros aspectos, pelos embates e contraposições entre os movimentos que aspiravam mudanças e reformas e as forças que se posicionavam em favor da manutenção da situação dada, com as múltiplas facetas aí abrangidas. Tinha-se então uma conjuntura rica de acontecimentos, como o 
encerramento do ciclo autoritário e a liberalização da atividade política e institucional, a reorganização da estrutura partidária, o desencadeamento de movimentos reivindicatórios e a intensificação das mobilizações sociais. O final do período foi marcado pela instalação e pelo desenvolvimento dos processos 
constituintes, no plano nacional, e, também, em nível estadual. Em seguida, afetando diretamente a área educacional, configurou-se a fase de apresentação e discussão dos projetos da L.D.B.E.N, complementada pela tramitação legislativa, truncada e prolongada, que só se encerrou com a aprovação da Lei 
Federal nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Esse cenário, tomado pela agitação e preenchido pelo debates, abrigou e estimulou a deflagração e a instauração de importantes políticas destinadas a reorientar e redefinir o perfil do trabalho escolar e pedagógico na esfera da educação pública, culminando na 
realização das reformas curriculares nos sistemas de ensino de Curitiba e do Estado do Paraná. Este trabalho de investigação aborda essas iniciativas de reformulação curricular, porém no que diz respeito, especificamente, à questão avaliativa. O seu alvo é o de identificar e analisar as proposições que foram 
formuladas e apresentadas com o objetivo de fomentar a apreensão crítica e gerar modificações quanto ao padrão avaliativo instalado e consagrado desde o passado. Nesse quadro de transição social e educacional, são questionados os paradigmas de avaliação escolar com caráter classificatório e procedimentos 
restritivos e coercitivos, considerados como aspectos, mesmo que não diretamente, de seletividade educacional e de exclusão social. Almeja-se, em contrapartida, a construção de formas de avaliação organicamente vinculadas ao projeto político pedagógico escolar, como um todo, e perpassadas e orientadas 
por uma perspectiva de construção de sujeitos e de transformação social. Por meio deste trabalho investigativo, intentou-se registrar esse fértil e significativo momento de reflexão e ação no campo da avaliação escolar e pedagógica, recolhendo e sistematizando os seus resultados e sublinhando as suas 
contribuições para a democratização e o aperfeiçoamento das instituições educativas.
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A avaliação de políticas, programas e projetos sociais e educacionais foi incorporada de fato, a agenda governamental Brasileira no início dos anos 90. Entre os fatores que contribuíram para isso destacam-se: o ajuste econômico e conseqüente redução dos recursos para a área social, as maiores exigências 
impostas pelos órgãos financiadores em relação ao controle de gastos e resultados. Uma dinâmica de racionalização, que incluiu a observância dos critérios de eficácia, efetividade e eficiência na utilização dos recursos financeiros e uma preocupação crescente com a accountability, passou a envolver a gestão 
pública brasileira. Este trabalho tem como objetivo sistematizar a literatura acerca do tema, com vistas a proporcionar aos que se iniciam na avaliação das políticas, programas e projetos sociais e educacionais brasileiras um insumo metodológico para esta complexa atividade. Através da análise das 
contribuições de diferentes autores nacionais e estrangeiros e da comparação de seus enfoques, o trabalho discute aspectos tais como o processo de desenvolvimento do campo, os conceitos, modelos e tipos de avaliação, e os critérios de eficácia, efetividade e eficiência
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Nossa pesquisa mediu a eficiência das escolas públicas cicladas e não cicladas do ensino fundamental, centrando-se nos municípios de Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Criamos variáveis categorizadas para entender a influência do trabalho pedagógico do professor em relação ao tipo de escola 
(ciclada e não ciclada) e, simultaneamente, interessou-nos associar esse trabalho pedagógico com um fator que, juntamente com as variáveis de proficiência média em leitura e matemática e a variável nível socioeconômico, tornaram-se determinantes para estabelecer a eficiência das escolas. Também foram 
igualmente observadas as aplicações de instrumentos compostos por itens utilizados ao longo do projeto GERES em períodos diferentes, os quais determinaram os impactos no desempenho da aprendizagem. Essas aplicações de instrumentos pré-testados e organizados em cadernos de testes de leitura e 
matemática respeitaram três fases distintas: a de março de 2005, considerada como fase diagnóstica (entrada de dados), e duas outras, a de novembro de 2005 e novembro de 2006, consideradas como de avaliações de desempenho (resultados esperados). Outros instrumentos de coleta de dados foram utilizados 
para diagnosticar as condições familiares, escolares e da sala de aula durante as etapas de aplicação dos testes. Enriquecendo esses processos, nossa pesquisa apresentou uma contribuição à avaliação de desempenho das escolas públicas, baseada na interação de técnicas multivariadas de dados, notadamente a 
partir da Análise Fatorial (AF) e da seleção das variáveis mais significativas para a aplicação da metodologia de Análise por Envoltória de Dados (DEA) nesse universo pesquisado. O uso crescente dessa técnica tem sido justificado pelas várias possibilidades de análise de dados que a metodologia apresenta. 
Tanto a facilidade de uso como a de elaboração de cenários podem ser considerados alguns dos motivos que fizeram com que a técnica fosse cada vez mais aplicada. O modelo DEA facilita a identificação de escolas eficientes e não eficientes e desse modo estabelecer comparações entre as cicladas e não 
cicladas. Por meio da Análise por Envoltória de Dados foi possível identificar uma baixa discriminação entre as escolas cicladas e não cicladas, portanto, não pudemos afirmar categoricamente que as escolas cicladas ensinam mais do que as não cicladas, mas podemos destacar entre as nossas conclusões, 
nesta base de dados, que as proficiências médias das escolas cicladas são significativamente maiores do que das não cicladas. Esse resultado não pode ser extrapolado para todas as escolas do ensino fundamental, pois não trabalhamos com uma amostra que representa fielmente o sistema educacional 
brasileiro; o trabalho pedagógico do professor, associado às proficiências médias das escolas nos testes de leitura e matemática e os seus respectivos níveis socioeconômicos, neste caso analisados pelo estudo longitudinal, valorizou o agrupamento das nossas análises no contexto educacional.
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Esta pesquisa buscou investigar as implicações da progressão continuada e do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) na avaliação escolar. Procurou-se identificar e analisar eventuais alterações ocorridas na avaliação, induzidas pela implantação dessas medidas. Para 
tanto, realizou-se investigação de natureza qualitativa, procedendo ao levantamento e análise de pesquisas acadêmicas acerca de ambos os temas, aplicação de questionários e realização de entrevistas com professores coordenadores de escolas de uma Diretoria Regional de Ensino da rede estadual paulista. 
Concluiu-se que tanto a progressão continuada como o SARESP estão refletindo na avaliação escolar. Identificou-se que a progressão continuada tende a influenciar mais o discurso do que as práticas avaliativas e enfrenta maior resistência do professorado. O SARESP tem assumido, gradualmente, o papel de 
orientador de práticas escolares, sendo utilizado no planejamento e replanejamento das escolas. Tem repercutido nas práticas avaliativas, induzindo ao fortalecimento de uma concepção de verificação escolar, em detrimento da avaliação formativa, potencializada pela progressão continuada. O dilema causado 
pela convivência dessas medidas evidencia um confronto entre a lógica da avaliação formativa com práticas tradicionalmente desenvolvidas nas escolas, que tendem a restringir a avaliação à medida de resultados, com fim classificatório. O SARESP, ao servir como referência para organização das práticas 
escolares e avaliativas, potencializa a tensão entre a avaliação tradicional e a avaliação formativa. Devido à importância que tem adquirido na política educacional, evidenciou-se a tendência em tornar-se, gradativamente, indutor do trabalho escolar.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200612633002010001P6

raquel cristina 
ferraroni 
sanches

helia sonia 
raphael

Avaliação institucional e projeto 
pedagógico: articulação imprescindível

politica educacional, 
administracao de 
sistemas educativos 
e unidades 
escolares

educacao superior; avaliacao 
institucional; projetos pedagogicos; 
qualidade; articulacao; burocratizacao

O presente trabalho teve como objetivo estudar a importância de articulação entre para aprimorá-los a médio e longo prazo, viabilizando processo interativo e de significado real. Esse estudo da relação dialética entre Avaliação Institucional e Projeto Pedagógico pode contribuir para que as Instituições de 
Educação Superior repensem seus objetivos de formar cidadãos críticos, reflexivos e profissionais competentes. Como toda pesquisa, a produção de novos conhecimentos foi a mola propulsora deste trabalho que nasceu de uma dúvida profissional e se configurou em uma proposta alternativa às necessidades 
atuais de responder às orientações das políticas governamentais. O quadro traçado pode representar um elemento para aprimoramento tanto acadêmico quanto administrativo. Essa intenção foi decisiva para definir o objeto de estudo de caso da presente pesquisa: Avaliação Institucional e sua articulação com 
Projetos Pedagógicos. A metodologia adotada utilizou-se de pesquisa qualitativa, buscando conhecer e interpretar a realidade pesquisada, adotando como modo de investigação o Estudo de Caso. A conclusão da pesquisa proporciona reflexões sobre a proposta inicial da tese – articulação entre Avaliação 
Institucional e Projetos Pedagógicos de Cursos - e, assim compreender a Avaliação Institucional como instrumento de melhoria da qualidade das Instituições de Educação Superior, adotando a sistemática de vinculá-la aos Projetos Pedagógicos, considerando o contexto institucional em que as Instituições de 
Educação Superior se encontram
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O presente estudo tem como objetivo fundamental a análise crítica do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB - , como política nacinal de avaliação que tem por objetivo avaliar a qualidade da educação brasileira. Nossa crítica considerou as características teórico-metodológicas do Sistema 
no sentido de perceber articulações e/ou contradições entre os objetivos propostos e os resultados obtidos e, mais, se tais características contribuem ou não para a manutenção de práticas avaliativas justificadoras das desigualdades sociais. É uma pesquisa qualitativa de caráter documental, usando elementos da 
técnica de análise de conteúdos, que trabalhou, como fontes fundamentais de dados para análise, com relatórios do SAEB e documentos elaborados por coordenadores do Sistema em estudo. A análise norteou-se pelas categorias objetivo/avaliação e qualidade/quantidade. Analisando os dados encontramos 
incoerências e mesmo contradições entre os objetivos do Sistema e os encaminhamentos de efetivação das aferições, o que compromete seriamente o alcance dos objetivos pretendidos. Por outro lado, percebemos contradições entre o discurso da qualidade via avaliação de resultados e um efetivo 
compromisso do Estado em investir em avaliação, uma vez que os relatórios já referidos apontam mais para questões de ordem interna da escola, desconsiderando o contexto de elaboração das políticas que se propõem a analisar, como se os problemas se originassem e fossem resolvidos nesse nível de 
intervenção.
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Neste trabalho foi investigado o impacto causado pelos resultados dos rendimentos dos alunos negros nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) na região de Piracicaba - SP e possíveis mudanças ocorridas em relação à metodologia de ensino, escolha de 
livros didáticos, planejamento de ações ou reformulações de currículo. Para essa pesquisa, foram selecionadas 12 (doze) escolas da rede pública estadual de ensino pertencentes à jurisdição da Diretoria de Ensino de Piracicaba cujos alunos das 5as. séries foram avaliados no SARESP edição 2000. A pesquisa 
se desenvolveu a partir da análise dos resultados das doze escolas nessa avaliação externa e também através de relatórios, planos de ações, documentos oficiais e entrevistas com as pessoas envolvidas na aplicação das provas: professores, professores-coordenadores, diretores de escola, supervisores de ensino, 
dirigente regional de ensino, pais e alunos. Dentre os vários elementos que podem interferir no rendimento escolar, foi eleito o livro didático de Língua Portuguesa, assim foram analisados os livros mais solicitados no Programa Nacional do Livro Didático/2000 para as 5as. séries. A análise da interpretação do 
SARESP permitiu identificar um projeto governamental muito bem articulado e baseado em avaliações técnicas e discussões educacionais atuais, mostrou que houve expectativas positivas e negativas por parte da comunidade escolar e por parte da sociedade em geral. Também foram identificadas ações 
pontuais e fragmentadas que não atingiram todos os objetivos propostos pela Secretaria. O tratamento dado ao problema das variáveis que interferiram negativamente no rendimento escolar limitou-se a uma publicação oficial, não havendo articulação entre os resultados da avaliação e o aprimoramento do 
projeto pedagógico da escola. Em relação ao livro didático, foram ainda observadas alterações e transformações positivas na representação do negro nos atuais livros, no entanto, eles ainda exigem o trabalho crítico do professor para trabalhar de modo a respeitar a pluralidade cultural encontrada na sala de 
aula.
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O presente estudo tem como objetivo analisar a sistemática de avaliação praticada na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), a partir de uma perspectiva multicultural, a fim de elucidar até que ponto há uma participação efetiva da comunidade interna no processo avaliativo desta 
Escola. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório, tendo como estratégia de investigação o estudo de caso do tipo etnográfico, já que visa promover uma compreensão aprofundada das práticas de avaliação desenvolvidas em uma das organizações de ensino da Aeronáutica, a 
ECEMAR. Considerando como sujeitos da pesquisa, os diversos segmentos institucionais que representam, em sua totalidade, a comunidade interna desta Escola - ou seja, corpo discente; gestores; oficiais; professores; funcionários civis e militares de nível técnico, dentre outros - este estudo aplicou, como 
procedimentos para coleta de dados, a análise documental realizada em documentos de avaliação específicos do âmbito do Comando da Aeronáutica e legislações do Ministério da Educação e Cultura (MEC); a realização de entrevistas semiestruturadas com integrantes da comunidade interna da ECEMAR e a 
observação de situações de rotina da Escola, que envolviam processos de tomadas de decisão. Tomando por base estudos de autores que abordam a temática de avaliação institucional, assim como pressupostos teóricos do multiculturalismo - que reconhece a diversidade cultural que envolve as organizações 
multiculturais, categoria na qual podem ser inseridas as Forças Armadas - este estudo partiu do seguinte problema: em que medida uma organização de ensino militar, como a ECEMAR, poderia flexibilizar sua sistemática de avaliação, a partir de uma perspectiva multicultural, de maneira a articular a 
diversidade cultural de sua comunidade interna com sua missão institucional ? Os resultados obtidos com este estudo apontam para a possibilidade de criação de um projeto de avaliação institucional na ECEMAR que, a partir do momento em que ampliasse as condições para o crescimento institucional e 
individual, poderia identificar causas de problemas e fragilidades; fortalecer as relações de cooperação entre todos os segmentos institucionais e aumentar a vinculação desta organização de ensino da Aeronáutica com sua comunidade interna.
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O presente estudo analisa as escolas municipais de Porto Alegre / RS, buscando situações de sucesso escolar na rede municipal. A pesquisa partiu de uma análise do Índice de Educação Básica das escolas e dos seus resultados na Prova Brasil 2005 e 2007. Este levantamento tem como objetivo verificar se 
haveria indícios de progresso na aprendizagem da Rede evidenciado pelo aumento do Ideb e dos resultados da Prova Brasil. A partir deste levantamento, duas escolas foram selecionadas para serem pesquisadas: escolas que estivessem aumentando o seu Ideb e os seus resultados na Prova Brasil e que 
estivessem, preferencialmente, diminuindo o seu índice de distorção idade-série. A partir dessa seleção, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, empregando entrevista semi-estruturada para coleta de dados. O estudo busca identificar que fatores estariam contribuindo para que estas escolas estivessem 
melhorando seus resultados na avaliação externa. Os dados coletados nas entrevistas foram analisados através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). A revisão bibliográfica ocupou-se, principalmente, da produção nacional sobre qualidade da educação e fracasso escolar. Também é 
feita uma reflexão sobre o papel da escola pública na sociedade à luz dos estudos de Bourdieu. Esta pesquisa insere-se na convicção de que é possível escola pública de qualidade em classes populares, desde que estes ambientes educativos mantenham o foco do seu trabalho no aluno e na sua aprendizagem e 
não assentem sua prática sobre um ideal de aluno esperando valores, comportamentos e prérequisitos aproximados do arbitrário cultural dominante na sociedade, arbitrário este que pode ser muito distanciado do habitus cultural do sujeito morador das periferias dos grandes centros urbanos. Uma das 
conclusões deste estudo é a estreita relação entre a visão positiva que o ambiente escolar tem sobre seus alunos e o seu sucesso na instituição. Em escolas de periferia que atendem sujeitos em situações desfavoráveis de existência há que se ter um olhar de possibilidades sobre a capacidade de aprender destes 
sujeitos. Palavras-chave: Escolas municipais. Ideb. Prova Brasil. Qualidade da educação. Sucesso escolar.
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Uma das principais políticas para gerar qualidade na educação no país centra-se na avaliação do rendimento escolar. Neste estudo, analisa-se experiência de avaliação de sistema desenvolvida por uma Secretaria Municipal de Educação com alunos matriculados na 4ª série do ensino fundamental. A 
metodologia é de cunho qualitativo cujos dados são tratados pela análise dos documentos oficiais, entrevistas com os coordenadores da Secretaria e com os diretores das escolas avaliadas e pelo recurso da memória da pesquisadora, que à época foi responsável pela concepção do processo avaliatório na rede 
municipal de ensino. Os resultados evidenciam as contradições dos atores participantes frente a um modelo de gestão pretensamente democrática. A adesão e os impasses a uma política de avaliação regida pela lógica do controle revelam uma concepção de educação ligada aos aspectos instrucionais. 
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Este trabalho analisa o sistema nacional de avaliação do ensino superior, com ênfase no Exame Nacional de Cursos, no interior do contexto da reforma do Estado brasileiro e respectivas políticas para a avaliação da educação superior desenvolvidas no decorrer dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), considerando este sistema enquanto expressão e parte do conjunto destas políticas. Para tanto, toma as políticas de avaliação do ensino superior na conjuntura das transformações do modo de produção capitalista em âmbito mundial nas últimas décadas e respectivos fundamentos para as reformas de 
Estado e do ensino superior, explorando, inclusive, as orientações propaladas pela UNESCO e pelo Banco Mundial entre os anos de 1990 e 2000. Com a finalidade de realizar um estudo crítico do sistema de avaliação do ensino superior desenvolvido no Brasil entre 1995 e 2002 e explorar as especificidades 
nacionais, realiza uma análise do período anterior ao ano de 1995 para apreender o movimento de construção histórica da avaliação deste nível de ensino no país, além de tomar as políticas avaliativas para o ensino superior desenvolvidas nos mandatos de Cardoso em suas relações com os processos de 
reforma do Estado e da educação superior nacionais.
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O objetivo desta dissertação é identificar e analisar as variáveis dependentes, independentes e intervenientes da formulação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica ? Saeb. Utilizando instrumental de análise de política e uma lógica de análise dedutiva, que reconstrói o sentido e 
a direção do processo de formulação e implementação de uma política,identificando suas origens: conceituais, históricas, ideológicas, seus atores, arenas e seus modelos. A seleção das variáveis seguiu critérios de maior recorrência em bibliografia especializada de avaliação educacional, documentos oficiais e 
entrevistas, sendo organizadas em campos (política, economia e tecnologia) disponibilizados transversalmente na dissertação. Como conclusão da análise apresentada neste trabalho, aceitamos a hipótese de que o Saeb fundamentado no desempenho do aluno não atende as necessidades de subsídios para 
formulação e implementação de políticas públicas educacionais, não porque esta é uma ação deliberada pelo governo federal em razão de interesses políticos e econômicos, como acreditávamos inicialmente, mas porque o hiato que existe entre a construção e disseminação de indicadores educacionais e o 
processo de formulação e implementação de políticas públicas educacionais precisam ser preenchidos por perspectivas que considerem o conjunto da realidade social (suas arenas, atores, ideologias, suas relações e interesses)
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O presente trabalho intitulado SINAES: as diferentes faces da avaliação na UFRN tem como objetivo analisar a configuração que a política nacional de avaliação para o ensino superior vem assumindo na UFRN. Partimos do pressuposto de que, nos últimos anos, tem havido uma oscilação entre as concepções 
de avaliação que, na lógica da gestão pública, tem privilegiado uma perspectiva que se apresenta como promotora da qualidade, ora com aspectos Estado avaliador. Ensino superior. Políticas de avaliação reguladores, ora formativos. O texto discute o uso da edificação de novos instrumentos de avaliação para 
o ensino superior situando-a no âmbito das novas demandas contextuais na reforma do Estado em que este passa a promover e mensurar a qualidade com base nos valores da excelência e da competitividade. Esse movimento decorre da redefinição do papel do Estado, que vem assumindo feições de Estado 
avaliador. A partir de uma retrospectiva histórica das iniciativas do governo no campo da avaliação, explicitamos as características das políticas de avaliação delineadas ao longo das últimas décadas. Servimo-nos de um referencial teóricometodológico que visa analisar as múltiplas determinações que 
configuram uma determinada realidade a partir de um movimento maior de totalidade. Nesse sentido, são identificadas conexões e rupturas que surgiram, ao longo da história das políticas de avaliação voltadas para o ensino superior verificando os seus determinantes, visando explicar melhor a realidade. Para 
investigarmos o objeto de estudo, utilizamos, como procedimentos metodológicos, a pesquisa bibliográfica e documental, as entrevistas semiestruturadas e a obervação não-participante. O estudo revelou haver, na instituição, diferentes práticas de avaliação e que, antes da implantação do SINAES, já havia 
uma cultura de avaliação institucional, mais participativa e democrática que se contrapõe à rigidez presente na autoavaliação instituída pelo SINAES e, seguida, pela Comissão Própria de Avaliação. Verificamos, também, que a implantação do SINAES, na URFN, vem sendo realizada de forma muito lenta e a 
amplitude e complexidade do processo avaliativo têm contribuido para dificultar a sua implementação em todas as dimensões previstas pelo MEC. Ainda foi possível evidenciar que, em sua operacionalização, o SINAES tem assumido uma postura de avaliação muito mais normativa e voltada para o 
estabelecimento de rankings entre cursos e intituições do que em estabelecer uma avaliação mais qualitativa do ensino. No que se refere à avaliação do Curso de graduação submetido às três dimensões de avaliação propostas pelo SINAES (autoavaliação, Avaliação de Cursos e ENADE) não foi possível 
verificar uma efetiva integração entre as modalidades de avaliação realizadas. Os resultados são considerados isoladamente, em uma visão, apenas, parcial do curso avaliado o que descaracteriza a proposta do SINAES como um sistema de avaliação global.
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 Esta pesquisa analisa a mudança no modelo do Concurso Vestibular - parâmetro de avaliação hegemônico para ingresso nos cursos de graduação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - ocorrida no ano de 2000, compreendendo esse exame como texto curricular com potência para a produção de sentidos 
às políticas de currículo do ensino médio. Analisamos a circulação de sentidos que se opera na relação entre as variadas instâncias de disputas discursivas - globais, governamentais e locais - para a legitimação de proposições políticas institucionais com a identificação de sentidos transversais que se deslocam 
através dos múltiplos contextos. Identificamos o currículo organizado por áreas de conhecimento, o exame das competências e habilidades, a contextualização dos conteúdos e a interdisciplinaridade como traços discursivos globais reinterpretados localmente. Examinamos que os deslocamentos e as 
condensações de sentidos presentes nas políticas institucionais representam acordos material-simbólicos resultantes das disputas que concorrem na construção e institucionalização de políticas curriculares. Os autores com os quais estabelecemos nossos diálogos em torno das discussões sobre avaliação e das 
políticas curriculares são Stephen Ball e Díaz Barriga. Como referência para as análises quanto aos processos de reinterpretação de sentidos entre as distintas instâncias discursivas, consideramos o campo dos estudos culturais, especialmente Stuart Hall.
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Este trabalho, inserido na linha de pesquisa Autonomia, Conhecimento e Participação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, teve como objetivo analisar a avaliação institucional, em implantação, no Centro Universitário Augusto Motta - UNAM -, através da participação da comunidade 
acadêmica, por meio das contribuições e interrogações apresentadas por professores e alunos, na implementação do Plano de Avaliação Institucional, após a etapa de sensibilização. A investigação caracterizou-se como um estudo de caso. Os dados empíricos foram coletados com a utilização de questionário e 
entrevista, no segundo semestre de 1999. Foram informantes: 50 professores e 112 alunos, dos cursos de letras, Matemática, Ciências Biológicas e Pedagogia. A caracterização dos sujeitos e do contexto da pesquisa; a identificação da importância atribuída ao desenvolvimento do processo avaliativo da 
instituição; a compreensão da participação de professores e alunos e a identificação das interfências da avaliação institucional na vida acadêmica, constituíram-se no foco deste estudo. Pelas análises realizadas para compreender a participação da comunidade acadêmica, no momento inicial de implantação da 
avaliação institucional , verifica-se haver sido deflagrado um processo participativo, que, dada a sua novidade para a instituição, encontra-se em fase nascente, mas promissora, tendo em vista o envolvimento de professores e alunos. Apesar das dificuldades inerentes à implantação de um processo avaliativo 
não convencional, que se pretende crítico, pode-se afirmar que a idéia de corrigir rumos permitiu associar à avaliação a possibilidade de redefinição da imagem institucional. Isto contribui para identificar um "movimento pró-avaliativo" na instituição. Em vista disto, algumas indicações foram propostas para 
ampliar essa participação e subsidiar o exercício de uma prática transformadora, no espaço institucional, pelos atores nela inseridos. Finalmente, há pistas para afirmar, a partir do reconhecimento do potencial da instituição e da reafirmação de sua responsabilidade, na fomação de sujeitos emancipados e 
capazes de participarem criticamente para a identificação de uma qualidade institucional, que há condições para, coletivamente, avançar na busca de uma proposta de qualidade institucional de forma sistemática, processual, histórica e relacional, que estará sempre em construção.
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O presente estudo aborda o tema relacionado à Avaliação Institucional implantada na Escola Técnica Paulo Guerreiro Franco, que é uma das escolas técnicas vinculadas ao Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS, órgão responsável pela rede de escolas técnicas do Estado de São 
Paulo. A temática escolhida ainda não é assunto plenamente incorporado pelas instituições de maneira geral e nem mesmo pelas escolas técnicas, porém tem ganho enorme centralidade nas discussões e publicações atuais, refletindo o interesse e destaque deste tema para as reformas e políticas públicas em 
educação, principalmente após a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 20 de dezembro de 1996. A pesquisa apresenta-se como uma contribuição para o aperfeiçoamento dos conhecimentos a respeito da Avaliação Institucional em Centros de Educação Tecnológica, tendo como 
objetivo principal identificar, especificamente na Escola Técnica Paulo Guerreiro Franco de Vera Cruz – SP, as percepções que cada segmento da comunidade escolar tem a respeito dessa avaliação que foi implantada na escola desde o ano de 1999 e quais os seus reflexos no cotidiano escolar e melhoria da 
qualidade do ensino. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa com o auxílio de instrumentos para obtenção de dados quantitativos da unidade escolar pesquisada. Constou também de análise dos dados e observações do cotidiano como forma de estudo, para aprofundamento de conhecimentos e 
posicionamentos em relação ao processo de avaliação. A análise dos dados foi elaborada a partir dos indicadores obtidos pela realização de entrevistas semiestruturadas, com representantes de todos os segmentos da unidade escolar, desde os integrantes da parte pedagógica (alunos, professores, 
coordenadores,) como os da parte administrativa. Também foram considerados, na análise e discussão, os protocolos obtidos das observações do cotidiano da escola e a participação em todas as atividades previstas pela unidade escolar (reuniões pedagógicas, reuniões administrativas, planejamento escolar, 
reuniões com os coordenadores de área), enfocando o tema pesquisado. Foi possível concluir que a avaliação institucional apresenta algumas distorções quanto ao seu aspecto educativo e ainda não é percebida por todos como ferramenta para a tomada de decisões para a melhoria do processo 
ensinoaprendizagem
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 A presente dissertação consiste em uma avaliação de um software educativo desenvolvido na Linha de Pesquisa Processos Educacionais e Cotidiano Escolar que integra o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A proposta do sotfware Encontro 'a Meia Noite 
é de servir como apoio didático à leitura do livro de literatura infanto-juvenil de mesmo nome, com o objetivo de desenvolver a leitura, a escrita e a criatividade, além de outras habilidades, de forma prazerosa. Levando-se em consideração questões da sociedade atual, a inserção do cidadão no mercado de 
trabalho via educação, assim como a possibilidade de utilizar este material educativo alternativo também fora de sala de aula, em uma proposta de educação à distância, busquei um referencial teórico que pudesse situtar estre trabalho neste contexto, tendo como pano de fundo da discussão a leitura escolar, 
seus desencantos e suas potencialidades. A validação do software se deu com alunos da 6ª de uma escola pública do município do Rio de Janeiro, com os quais procurei observar se a utilização deste recurso alternativo poderia auxiliá-los a desfazer a imagem que articula a leitura a um trabalho desinteressante. 
nesta perspectiva, dois grupos de alunos foram investigados: um que trabalhou com a ficha de leitura que vem acoplada ao livro - grupo de controle - e outro que trabalhou com o software - grupo experimental. Ao final desta dissertação apresento os resultados e concluo, que o programa atinge os objetivos 
propostos e teve 100% de aceitação.
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Esta pesquisa teve como problema construir um processo de avaliação de qualidade das escolas a ser aplicado em média e larga escala e definido a partir do respeito à identidade institucional, das exigências de seus gestores e dos interlocutores locais. Para isso, teve o objetivo de construir um processo 
alternativo de condução de avaliação em nível de sistema de ensino fundamental e integrado à concepção de avaliação ligada à melhoria da qualidade, a partir da utilização local dos resultados do processo. Como instrumentos de coleta de dados optamos pela aplicação de entrevista com os gestores e uso dos 
questionários do SAEB 2001, tanto para os alunos como para os professores. Isso trouxe para a discussão a necessidade de um modelo de avaliação que respeitasse a identidade institucional, a definição de indicadores concretizada localmente, à idéia da avaliação como instrumento útil à gestão dos objetivos 
da instituição e, com vistas ao seu aperfeiçoamento, o encaminhamento da avaliação na identificação de critérios e procedimentos adequados à própria realidade. Com isto, optamos por um estudo com intensa relação entre a abordagem qualitativa e quantitativa. Buscamos ainda a técnica: Análise por 
Envoltória de Dados (DEA) para avaliar a eficiência produtiva das escolas e, concomitantemente, avaliar o potencial da DEA para os estudos no campo da avaliação institucional nos princípios de uma avaliação global, legítima do ponto de vista técnico e político. Tal técnica permite a construção de uma 
fronteira de eficiência específica para cada uma das escolas avaliadas e indica taxas de eficiência técnica ou de gestão. Da mesma forma, permite calcular os possíveis índices e aumentos de produtividade para cada uma das escolas do grupo, aliados as mudanças de gestão ou de produtividade. Utilizando os 
modelos CCR e BCC para a aplicação DEA, nos dois casos orientados para maximizar os resultados, verificamos empiricamente a produtividade das escolas selecionadas. A metodologia utilizada proporcionou informações sobre as unidades estudadas e a projeção de uso de recursos com eficiência propôs a 
substituição de fatores para a melhoria de eficiência de cada escola. Discutir no local da escola com os atores, as aplicações desenvolvidas e seus resultados e buscar as opiniões deles sobre as conseqüências disso, à luz da interpretação dos resultados, constituíram a validação dos resultados. A partir dessa 
validação dos resultados do modelo DEA pela escola e a construção dos compromissos locais através do processo educativo e formativo de controlar os indicadores, começa o uso da avaliação na escola. Assim, esse processo formativo tem que ser construído localmente, isto é, seu controle estará contido nas 
exigências da comunidade em relação à escola de qualidade. Estudos, como o aqui apresentado, buscam medir a eficiência relativa das escolas para subsidiar um processo de avaliação institucional. Outros estudos, aprofundando o que aqui foi iniciado, poderiam buscar a construção de maior eficiência, 
eficácia e efetividade. Evidenciamos, assim, que o objetivo de nossa pesquisa foi iniciar um processo que converta a avaliação institucional num assunto de discussão no ensino fundamental, de modo a provocar um processo de construção dessa avaliação
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A presente pesquisa é parte de um projeto maior intitulado “Articulação entre a avaliação do desempenho acadêmico (ENADE) e as licenciaturas da UFPR: enfoque em Ciências Biológicas, Educação Física, Física e Matemática”, em desenvolvimento por alguns pesquisadores da Universidade Federal do 
Paraná. Desde a promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), várias medidas têm sido tomadas em nível federal no sentido de direcionar o sistema educacional brasileiro, dentre elas: os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes para a formação de professores da educação básica, as 
diretrizes para os cursos de graduação, os sistemas avaliativos. Tais medidas centram-se em princípios comuns, como a articulação entre teoria e prática e as competências e habilidades que os alunos devem adquirir. O ENADE tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, é uma ferramenta para diagnosticar competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de escolarização superior. Esta pesquisa está assentada no tripé: competências privilegiadas no ENADE 2005 aplicado aos 
cursos de ciências biológicas; competências descritas nos documentos curriculares; relação teoria-prática na formação de professores. Assim, o objetivo é analisar o conteúdo presente nas questões do ENADE 2005 aplicado ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e relacioná-lo aos documentos 
curriculares que embasam esse curso para o estabelecimento das competências que têm sido privilegiadas na formação de professores de biologia. Para isso analisamos as questões da prova do ENADE, as diretrizes para formação de professores e para os cursos de ciências biológicas e o projeto pedagógico 
deste curso da UFPR. Procuramos fazer uma análise de conteúdo desses documentos curriculares principalmente no que diz respeito às competências e habilidades descritas e também a concepção a respeito da relação teoria-prática. Como resultados observamos nas questões do ENADE duas grandes 
categorias: conhecimento (específico, histórico, de causalidade, da prática docente, de atualidades) e interpretação (de texto e de gráficos), além de intima vinculação com as competências da portaria que guia essa avaliação. No entanto há pouca relação com os outros documentos analisados. Concluímos que 
apesar dos vários documentos curriculares destacarem a importância de não dissociar conhecimentos pedagógicos dos conhecimentos específicos, percebemos que o ENADE não tem privilegiado tal relação.
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Estudamos, neste trabalho, um dos temas centrais abrangidos pela agenda de reformas da educação superior, o tema da avaliação. Mais especificamente, priorizamos a análise do processo de formação das políticas de avaliação ? construção da agenda e formulação da política. Mostramos que, no 
desenvolvimento desse processo, as fases de construção da agenda (início dos anos 80) e formulação da política (anos 90) foram marcadas pelo amplo debate entre os diversos segmentos universitários, com o apoio do Ministério da Educação. Contudo, durante a implementação da política (1996, quando se 
consolidou o modelo avaliativo definido pelo MEC), não foram incorporados os debates e as propostas construídas anteriormente. Examinamos essa problemática a partir do referencial de Análise de Política. A adoção desse referencial deve-se, sobretudo, à possibilidade (i) de entendermos as razões pelas 
quais a avaliação surgiu no cenário universitário brasileiro e (ii) de compreendermos, no jogo entre os atores envolvidos durante o processo de elaboração da política, as propostas do MEC em detrimento das propostas dos atores ligados às instituições universitárias
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Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa: Políticas Públicas em Educação, atendo-se especificamente nos processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação, visando avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Constitui-se como objetivo do estudo analisar as contribuições 
do ENADE para o aperfeiçoamento dos cursos de graduação, tendo a Universidade Federal de Minas Gerais como instituição de referência para realização do estudo. Visando alcançar o objetivo proposto realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica no intuito de aprofundar o conhecimento sobre os 
processos de avaliação introduzidos no Brasil em período recente. Analisou-se a política avaliativa em vigor, isto é, o SINAES e especificamente o ENADE, a fim de conhecer as principais características que a compõem. Posteriormente, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores e os 
ex-coordenadores dos cursos de graduação da UFMG selecionados para análise e o coordenador do Setor de Avaliação da PROGRAD/UFMG, por considerá-los atores fundamentais na busca efetiva pelo aprimoramento da formação oferecida pelos cursos.
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Este trabalho inicialmente analisa a avaliação institucional a partir da relação entre políticas públicas para a educação e o contexto social, econômico e político em que estão inseridas. A necessidade de disponibilizar informações relativas ao desempenho das escolas e o consequente debate sobre qualidade das 
instituições são o resultado da pressão política e social das últimas décadas. Nesse contexto, surgem as avaliações de instituições escolares como as do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), em especial o Observatório Escolar, objeto desta proposta. A partir de um estudo de caso 
na Escola Técnica Estadual Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho, pretendemos apontar os reflexos dessa modalidade de avaliação institucional no cotidiano escolar, observando como os sujeitos dos diversos segmentos se apropriam dela. Nossa preocupação inicial é que essa avaliação possa caracterizar-se 
apenas como um instrumento de domínio burocrático e centralizador do processo de gestão nas escolas, apresentando-se como uma forma de controle por parte da instituição. A pesquisa assume o caráter de estudo qualitativo e a análise dos dados foi desenvolvida de acordo com as técnicas de análise de 
conteúdo das entrevistas realizadas, dos documentos e das observações feitas no ambiente escolar. Constatamos que o Observatório Escolar como prática de avaliação institucional, embora ainda não esteja suficientemente consolidado na escola investigada e faça referências mais às questões de ordem 
burocráticas do cotidiano escolar do que às questões promotoras de transformação social, é visto pelos sujeitos como um bom norteador do trabalho.
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A questão da melhoria da qualidade da educação é tema de longa dada no cenário político educacional. Desde muito a literatura especializada discute os entraves para os progressos nessa área, bem como igualmente gestores políticos têm implementado um conjunto de políticas educacionais que se propõem a 
oferecer condições e possibilidades de equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade em todas as instâncias de ensino. O desafio que se coloca, então, para os pesquisadores é compreender as interações que aí se estabelecem entre as políticas públicas educacionais e os indicadores 
educacionais e de que forma estas políticas contribuem para o aprimoramento da qualidade da educação brasileira. Nesse contexto, o presente estudo investiga a relação entre as políticas públicas educacionais e os indicadores de qualidade do Ensino Fundamental nos municípios do estado do Rio de Janeiro no 
período de 2005 a 2007. Inicialmente, o estudo apresenta a caracterização sociodemográfica dos municípios fluminenses, considerando três indicadores sociais – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) e Coeficiente de Gini –, permitindo a 
contextualização e maior compreensão da qualidade da educação aí ofertada. Em veio complementar, examina-se a evolução de três indicadores de qualidade educacional – taxa de aprovação, desempenho escolar e IDEB – das redes pública, municipal e estadual dos municípios fluminenses. Em seguida, 
apresenta-se o mapeamento da situação educacional dos municípios fluminenses, a partir da análise do Plano de Ação Articulada (PAR), destacando as demandas municipais em diferentes áreas educacionais. Por fim, o trabalho aborda, procedendo a uma análise multivariada, ajustando um modelo de 
regressão linear, como as diferenças nas médias de desempenho em Matemática para o quinto ano do Ensino Fundamental podem ser explicadas pelas políticas educacionais implementadas nos municípios. Os resultados indicam a sensível e sistemática melhoria dos indicadores educacionais analisados, bem 
como apontam que as políticas relacionadas à aplicação dos recursos do FUNDEB, à formação continuada dos professores e às condições físicas das instalações e mobiliários têm efeito sobre o desempenho dos estudantes. Considerações sobre a formulação de políticas públicas educacionais baseadas em 
evidências empíricas são colocadas.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20102431005012001P0

jose roberto rus 
perez

Qualidade da educação : subsídios para 
a promoção de políticas publicas

planejamento 
educacional, 
politicas e gestao 
educacional

educacao ; qualidade ; politicas 
publicas ; inclusao ; exclusao social ; 
trabalho ; estado ; reforma

Este trabalho discute a qualidade da educação brasileira na atualidade, visando expressar as principais concepções que se evidenciam, seus fundamentos e propostas para promoção. Nesta direção, apresenta os principais motivadores da discussão da qualidade da educação, a partir da análise da importância que 
a educação adquiriu para a sociedade na modernidade e da reflexão a respeito do acúmulo de conhecimentos, valores e experiências que a sociedade produziu, organizou e sistematizou acerca do processo educacional. As novas demandas sociais impostas à educação, tais como o dilema entre a exclusão e a 
inclusão social, os desafios advindos da reestruturação produtiva em curso e das novas relações no mundo do trabalho, o desafio do acesso e as questões impostas pela globalização e pelas reformas políticas, são investigadas na perspectiva de dimensionar seu impacto para a implementação de propostas de 
qualidade da educação. A partir dessa contextualização, busca-se elucidar o que dizem os estudos, as pesquisas, os movimentos sociais e os governantes acerca da qualidade da educação. Para tanto, são analisadas concepções, fundamentos e propostas políticas para a promoção da qualidade da educação de 
uma parcela significativa dos agentes que atuam em sua defesa e viabilização, tais como a UNESCO, o governo federal brasileiro e os movimentos sociais "Todos Pela Educação", MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o movimento do PNE da Sociedade Brasileira.
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 O objetivo desse estudo é levantar algumas questões a respeito da tão proclamada universalização do acesso ao ensino básico, no Brasil, a partir do confronto entre a aparência da democratização da educação e a realidade de exclusão em que vivem os filhos de trabalhadores inseridos nos sistemas de ensino. 
Partindo do pressuposto de que essa exclusão se dá através do discurso da igualdade de oportunidades, em que o sucesso/fracasso dos indivíduos seria resultado de seus méritos, procuramos analisar nas falas de sujeitos das camadas populares, relativamente bem sucedidos na Escola e em situação de seleção 
no vestibular, as concepções sobre seus próprios desempenhos escolares e os dos outros, buscando sempre que possível relacioná-las aos contextos históricos, políticos e culturais em que foram criadas. A partir do diálogo entre autores como Bourdieu e as entrevistas realizadas com doze alunos matriculados 
no pré-vestibular da SINTUPERJ, consideramos que apesar da mobilização familiar, empenho individuais e construção de aspirações ambiciosas, características de suas trajetórias escolares, os filhos dos trabalhadores continuam excluídos ao acesso à universidade pública e a postos de trabalho mais 
favorecidos social e economicamente; e que apesar de poucos acreditarem em direitos iguais frente à escolarização, um aspecto fundamental das desigualdades escolares continua despercebido, entre o senso comum: a cumplicidade entre a cultura escolar e a cultura de elite.
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SUCESSO ESCOLAR: O QUE ISSO REPRESENTA?” Esta pesquisa tem como questão de estudo as representações sociais de sucesso escolar para os professores de ensino médio. É um estudo de caráter exploratório de natureza qualitativa. A metodologia utilizada foi a coleta de depoimentos de 18 
professores através de entrevistas semi-estruturadas nas quais se buscou a representação do professor para sucesso escolar, bem como os fatores que o mesmo considerava como sendo importante influência neste sucesso. Além da entrevista, foi utilizada a apresentação de imagens que deveriam ser escolhidas 
como positivas ou negativas na representação de sucesso. O uso das imagens foi feito como complementação à fala do entrevistado, no intuito de comparar o que é dito verbalmente com o que é representado simbolicamente. Na análise dos dados, para cada imagem proposta foi feita uma pesquisa sobre o 
possível significado de seus símbolos e como eles poderiam ter interferido nas escolhas dos professores. Buscou-se identificar as representações sociais de sucesso escolar presentes nas respostas dadas utilizando o referencial teórico de Serge Moscovici e Denise Jodelet, ou seja, levantar quais representações 
foram elaboradas e compartilhadas sobre este tema e que representariam o senso comum de nossa sociedade. Foi também proposta uma reflexão sobre o sucesso e categorizados os fatores considerados como básicos para levar um aluno a obtê-lo. Os resultados encontrados apontam que sucesso escolar deve 
ser “medido” muito além dos muros da escola, não restrito a notas e avaliações. As representações de sucesso escolar dos professores entrevistados levam-nos a crer que ser um aluno que atingiu o sucesso é ser alguém que conseguiu satisfazer suas necessidades, em linha com os termos propostos por Maslow 
em sua representação da hierarquia das necessidades do homem
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 Caracterizar os aspectos culturais que determinam a condição de fracasso escolar considerando o impacto da cultura científica moderna sobre os parâmetros de avaliação das disciplinas escolares é o objetivo dessa pesquisa. O que faz com que um aluno seja considerado fracassado? Por que alunos que não 
possuem um bom desempenho em disciplinas como Português e Matemática, mas têm ótimos resultados em Artes e Educação Física são sujeitos do fracasso escolar? Essas foram algumas das questões que nortearam o trabalho. Com o propósito de respondê-las e alcançar meu objetivo foi que percorri o 
seguinte caminho: no primeiro capítulo analiso a cultura científica moderna a fim de entender a origem do sujeito cartesiano e suas implicações na concepção de aluno. No capítulo seguinte apresento a influência do modelo lógico científico no processo de estruturação curricular escolar. No terceiro e último 
capítulo analiso a natureza dos testes de inteligência a fim de caracterizá-los como ferramentas de seleção/discriminação de sujeitos sociais afeitos à cultura científica moderna. Nessa trajetória pude perceber que há a prevalência e a valorização por parte da Escola do modelo lógico-científico de pensamento. 
Desde a idealização do sujeito escolar, passando pela estruturação curricular e chegando aos diagnósticos psicopedagógicos nota-se a existência da razão cartesiana. É nessa razão que a Escola irá classificar seus alunos em bem-sucedidos ou fracassados.
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A qualidade do ensino superior vem sendo questionada constantemente no Brasil e tem sido regulada pelo Estado. Os cursos de nível superior crescem em números significativos, em especial o curso de administração: é o primeiro curso em número de ingressos e em número de formados por ano. O presente 
estudo desenvolvido no CEES – Centro de Estudos em Educação Superior, na PUCRS, tem como objetivo analisar como o egresso avalia a qualidade de seu curso de graduação em relação a sua qualificação na profissão de administrador. A tese defendida no estudo é: A qualificação do egresso de 
administração para a empregabilidade é decorrente da qualidade do ensino superior e do envolvimento do estudante na sua formação. Para tanto, utilizou dados de egressos do INEP/MEC, elaborando indicadores de qualidade para a avaliação dos cursos de administração a partir da satisfação, da congruência e 
da empregabilidade no mercado de trabalho. O referencial teórico sustenta-se em autores internacionais e nacionais (CABRERA, HOLLAND, MOROSINI, TEZANOS) e aborda a satisfação e qualidade na perspectiva do sistema de ensino superior. Apresenta o histórico de educação superior no Brasil, seu 
desenvolvimento, o reconhecimento da profissão de administrador, a qualidade de ensino do curso de administração, os modelos de avaliação do MEC, o SINAES e, especificamente, o ENADE 2006 do curso de administração. Refere também o mercado de trabalho, sua evolução, impacto social dos egressos 
e empregabilidade. A metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo foi inicialmente quantitativa, com uma análise dos dados do ENADE 2006 de administração, depois foi elaborada e aplicada uma survey. Este questionário foi aplicado aos egressos de administração de uma IES privada, sendo 
posteriormente efetivada uma parte qualitativa da pesquisa com a técnica de grupo focal, com 7 egressos. A análise dos dados confirma as hipóteses indicadas neste trabalho. Conclui-se que a qualidade do ensino superior tem muitos fatores envolvidos, não só os teóricos, mas outros que são desenvolvidos em 
diferentes momentos da formação dos egressos. Palavras-chave: ensino superior de administração, empregabilidade, qualidade do ensino superior, satisfação, egressos.
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O estudo tem como objetivo encontrar projeções para a Educação Superior nas próximas décadas, levando em consideração a importância da qualidade. A pesquisa realiza-se a partir da análise de conteúdo de documentos selecionados, das organizações UNESCO e OECD, segundo os critérios: ano de 
publicação; relação com temas atuais, e conteúdos, contemplando a Educação Superior global. Foram definidas como categorias referentes: Educação Superior, qualidade e internacionalização, as quais apoiam o objeto de estudo e proporciona as bases das categorias conceituais, análise de conteúdo e políticas 
projetivas. Autores como Harvey, Franco, Morosini, Dias Sobrinho, Leite, Woodhouse e Segrera fundamentam o estudo. A partir das contribuições teóricas dos autores junto aos fatos projetivos encontrados nos documentos, decorre o desvelamento das principais áreas a serem trabalhadas no Futuro da 
Educação Superior: globalização, envolvendo a internacionalização, a política e economia e a cooperação entre instituições e organizações; a expansão, envolvendo estudos demográficos, processos de acesso e permanência e a empregabilidade, e por fim, a ética e seus envolvimentos com a responsabilidade 
social e a sustentabilidade.
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Humanização e qualidade de ensino. 
Uma estratégia (de)política educacional 
para educar o cidadão
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O presente estudo realiza uma leitura da implementação do Regime Progressão Continuada, este parte integrante da política educacional adotada no Estado de São Paulo entre 1995 e 1998; sua influência no processo de ensino-aprendizagem e relações pedagógicas constituídas no interior das salas de aula de 
escolas públicas localizadas na periferia da cidade de Campinas, a partir dos conceitos teóricos humanização e qualidade de ensino. A análise envolvendo a esfera macro (sociedade) e micro (escola pública) destaca a abrangência do movimento social, ações governamentais e conflitos de interesses que 
norteados pelo contexto econômico, político e cultural, refletem-se tanto na dinâmica escolar quanto no interior da sala de aula. Destacando as contradições e conflitos existentes nestas esferas, o desenvolvimento de uma estratégia (de) política educacional para educar o cidadão poderá reverter e legitimar a 
opressão dos indivíduos, ao prevalecer aspectos técnicos, ou ainda garantir a libertação destes, a partir da valorização de um processo educativo de caráter político mesmo em uma sociedade globalizada e centralizada nos interesses e demandas do mercado
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Esta pesquisa estudou o fenômeno da repetência em um contexto pouco pesquisado– colégios de prestígio e camadas médias e altas. Apoiada em Revel (1998), assumi como estratégia para o estudo o “jogo de escalas”. O trabalho se divide em quatro partes que, em escalas diferentes, buscam analisar o 
fenômeno: na sua magnitude e no processo concreto de reprovação realizando uma microanálise. A primeira parte com os dados do PISA de 2006 realizei uma comparação do risco de atraso escolar no Brasil com outros três países: o México, a Argentina e a Colômbia, considerando o nível socioeconômico e 
a dependência administrativa da escola, controlando os resultados pelo desempenho dos estudantes em leitura. Vi que o risco de defasagem é muito maior no Brasil do que nos outros países mesmo entre os alunos das camadas mais altas. Na segunda parte construí um panorama do fluxo escolar em 15 escolas 
entre as de maior pontuação pelo ranqueamento feito pelo Enem. Constatei que todas as escolas reprovam seus alunos, mas que existem diferentes padrões de reprovação. Na terceira parte do trabalho queria entender a entrada e a saída dos alunos ao longo dos 11 anos necessários para a formatura de uma 
geração em duas escolas de prestígio, fiz o que chamei de ciclo de série. Observei que os níveis de reprovação têm dois pontos altos: na 6ª e na 7ª série, e no 1º ano do ensino médio, praticamente inexiste a reprovação no 1º segmento do ensino fundamental. Para cada dez alunos que entram nessas escolas 
apenas três se formam sem reprovações. A última parte do trabalho foi a observação dos conselhos de classe de uma das escolas pesquisadas anteriormente. A composição das turmas e a manutenção das médias em zona de corte favoreceram a possibilidade de reprovar os alunos. No momento da avaliação 
final destaca-se a importância de um tipo específico de envolvimento familiar e a melhor adequação dos alunos das camadas médias no projeto de escolas de prestígio.
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O presente trabalho, de cunho sociológico, efetua um mapeamento do perfil dos professores de nove escolas consideradas de excelência no município do Rio de Janeiro. Parte da hipótese de que, para além da situação sócio-econômica da clientela e das condições institucionais, o corpo docente é um dos 
principais aspectos que contribui para a qualidade do ensino escolar e para a construção da imagem de prestígio das instituições investigadas. Esta pesquisa é um recorte de uma pesquisa mais ampla: Processos de Produção de Qualidade de Ensino: Escola, família e cultura que o SOCED/PUC-Rio - Grupo de 
Pesquisa em Sociologia da Educação - vem desenvolvendo há alguns anos. Utilizou o material empírico derivado do survey composto por três questionários (professores, alunos, pais) aplicados em nove escolas anualmente apontadas pela imprensa como as melhores do Rio de Janeiro. Visando a articulação 
das dimensões macro e micro e a ampliação do corpus da pesquisa, utilizou, num segundo momento, dados qualitativos do trabalho de campo realizado em três das nove escolas da amostra. A partir da análise de dados como o nível socioeconômico, condições de trabalho, trajetórias escolares e profissionais e 
práticas pedagógicas foi possível traçar as características do corpo docente que atende a clientela dessas escolas e levantar algumas hipóteses sobre o “efeito-professor” na produção de trajetórias escolares de sucesso.
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A educação brasileira vem, nas últimas décadas, efetivando a democratização do acesso, permanência e conclusão, porém tal avanço não tem sido acompanhado pelo que constitui a essência da escola: ensinar e ensinar bem a todos e todas. Nesse sentido, a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) representa um marco na política educacional do país. Dada a característica indutora, própria dos mecanismos de avaliação externos, essa dissertação busca flagrar as ações da política educacional do município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, que potencializaram a melhoria do IDEB do 
município para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o qual passou de 4,7 em 2005 para 5,1 em 2007. Essa pesquisa utilizou-se do banco de dados do INEP, referente aos resultados do IDEB de 2005 e 2007 e de dados disponibilizados pelo IPPUC, além de dados do IDH-M recalculados para os bairros de 
Curitiba. Fazem parte ainda dos dados utilizados para compreender os movimentos da política educacional do município entrevista da representante da Secretaria Municipal de Educação e um banco de dados da própria pesquisa, com informações dos diretores/as e dos nove chefes de núcleos regionais de 
educação. Esses dados foram correlacionados e comparados ainda com as orientações da Secretaria Municipal de Educação, o que permitiu a visualização de seis flagrantes da ação da política educacional do município constituídas de características para gerar impacto na melhoria do IDEB do município para 
as séries iniciais do Ensino Fundamental.
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Com base nos estudos já realizados, onde se comprova a influência de fatores escolares no desempenho dos alunos, o estudo aborda a política de composição de turmas, estabelecida pelas escolas para os alunos que apresentam defasagem na idade adequada à série cursada. A pesquisa explora os resultados dos 
testes e instrumentos contextuais do Programa de Avaliação da Educação Básica (PROEB) do Sistema de Avaliação da Educação Pública de Minas Gerais (SIMAVE), realizados em 2002 e 2003 e mostra, por meio de análises de modelos estatísticos multiníveis, o impacto da homogeneidade/heterogeneidade 
das salas de aula, em relação à defasagem idade/série no desempenho dos alunos.
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Diversos mecanismos de estratificação educacional operam nos sistemas de ensino e na escola, de modo a produzir desigualdades de oportunidades entre os grupos sociais. Sumariamente, esses mecanismos dizem respeito à seletividade no acesso à escola, à dualidade entre o ensino com funções propedêuticas 
e profissionalizantes, à diferenciação curricular dentro de um mesmo nível de ensino (tracking) e à organização de turmas dentro de uma mesma escola. Em sintonia com pesquisas que usam informações de avaliações da educação em grande escala, os primeiros resultados do Estudo Longitudinal da Geração 
2005 (GERES), desenvolvido em cinco cidades brasileiras, indicam que há maior variabilidade nos resultados dos alunos no início do Ensino Fundamental entre turmas de uma mesma escola do que entre escolas da mesma rede de ensino. Estes resultados acompanham os achados da literatura nacional e 
internacional, os quais evidenciam que a composição social das turmas afeta os resultados escolares dos alunos. A partir desses resultados e dessas referências, esta tese aborda a organização de turmas como mecanismo de estratificação educacional. \nNo estudo do tema, a pesquisa toma a variância como 
medida de desigualdade e faz uso de dados do GERES com o objetivo de investigar, em 27 escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, se a variância verificada nos resultados da proficiência entre turmas dentro de uma mesma escola é também encontrada em relação a outras características sociais e 
cognitivas dos alunos, em termos de gênero, raça/cor, idade e de desempenho em Leitura e Matemática. Nossa hipótese é que a maior variabilidade dos resultados entre as turmas de uma mesma escola está relacionada com os critérios adotados para alocar os alunos nas turmas. Complementarmente, nossa 
hipótese considera que as diferenças encontradas entre as turmas de uma mesma escola podem ser tomadas como mecanismos de estratificação escolar, na medida em que criam oportunidades diferenciadas de ensino e de aprendizagem entre os alunos. A pesquisa procurou responder às seguintes questões: 
Como evoluem as diferenças dos resultados entre as turmas ao longo dos anos letivos? Será que as diferenças na proficiência em Leitura e Matemática entre turmas de uma mesma escola são também encontradas quando consideramos as características sociais e o nível de habilidades dos alunos? Como 
evoluem as diferenças na distribuição do desempenho em Leitura e Matemática e nas características sócio-demográficas das turmas ao longo do tempo? Essas diferenças aumentam ou se atenuam entre os anos letivos? Os achados da pesquisa evidenciam que as diferenças no desempenho entre turmas dentro 
de uma mesma escola se relacionam com critérios sócio-demográficos e cognitivos adotados na alocação dos alunos nas turmas
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Este trabalho investiga a qualidade do Ensino Fundamental das capitais brasileiras no período de 1996 a 2005 face às mudanças expressivas que ocorreram na educação no Brasil, principalmente no que se refere à alteração no fluxo escolar, ao papel dos municípios na administração e ao modo heterogêneo 
pelo qual cada um destes fatores atuou nas diferentes redes de ensino das capitais. Inicialmente, o estudo analisa a evolução de três indicadores de qualidade do Ensino Fundamental – desempenho escolar, taxa de não aprovação e taxa de distorção idade série – das redes de ensino estaduais e municipais das 
capitais brasileiras, bem como o mapeamento das políticas educacionais implementadas pelos governos no período analisado. Em seguida, investigou-se o impacto das políticas públicas no desempenho das redes de ensino das capitais brasileiras, a partir dos dados para a 4ª série do Ensino Fundamental do 
SAEB 1999, 2001 e 2003. O resultado da estimação do modelo multinível mostrou que as políticas relacionadas ao processo de escolha dos diretores, à formação dos professores, ao atendimento à Educação Infantil e à organização da escolarização em ciclos tem impacto no desempenho discente. O trabalho 
também investiga, a partir do desempenho da coorte etária de 10 anos, a qualidade da educação considerando tanto o desempenho dos alunos quanto o fluxo escolar. Os resultados indicam estabilidade no desempenho da coorte etária tanto para o Brasil quanto para as capitais brasileiras. Conseqüências para as 
políticas públicas na área de educação são discutidas.
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Fracasso escolar: a voz de quem sofre 
as suas conseqüências. 
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processos 
educacionais

Essa pesquisa, que tem por objetivo identificar e analisar o que dizem os jovens alunos da Classe de Progressão acerca do fracasso escolar, é uma parte da pesquisa ‘Imagens Etnográficas da Inclusão: o fracasso escolar na perspectiva do aluno’, realizada pelo Núcleo de Etnografia em Educação (NetEdu) no 
período entre agosto e dezembro de 2006. Os jovens participantes foram alunos e alunas de um CIEP localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados através de pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica e os instrumentos utilizados foram a observação participante, a entrevista semi-
estruturada e o vídeo. Na análise de dados, o conteúdo das falas dos participantes foi considerado principal fonte de significação de dados e apreensão do entendimento acerca do fracasso escolar. Categorias principais foram levantadas a partir da fala dos participantes, entre elas a repetência e a violência. Neste 
trabalho de dissertação, inicialmente, apresento considerações teóricas acerca da exclusão, do fracasso escolar e da violência, e considerações metodológicas. A seguir, relato o processo da pesquisa de campo, destacando e analisando as falas dos jovens. Concluo que o fracasso escolar é entendido por estes 
jovens como algo inerente a eles; que diante de um histórico familiar nem sempre favorável, alunos e alunas acreditam na escola como alternativa para superação das dificuldades; e que a violência, em suas múltiplas manifestações, reforça o fracasso, preocupando alunos e demais atores escolares. Creio que a 
contribuição deste estudo para a área da pesquisa em educação seja o enfoque no ponto de vista do aluno, tendo em vista que uma das melhores maneiras de pesquisar o fracasso escolar é dando voz a suas vitimas, aqueles que de fato o experimentam.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20081931004016006P5

fernanda 
ferreira 
pedrosa

alicia maria 
catalano de 
bonamino

Clima acadêmico e a promoção da 
aprendizagem nos anos iniciais do 
ensino fundamental

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

clima academico; escolas eficazes; sala 
de aula

A pesquisa estuda o clima acadêmico e suas manifestações nas salas de aula e nas escolas do Rio de Janeiro que participam do Projeto Geres. O primeiro objetivo, a partir da revisão de literatura sobre escolas eficazes, foi verificar como o questionário do professor Geres consegue captar medidas de clima 
acadêmico. Com o tratamento estatístico apropriado, foram construídas sete escalas relacionadas ao conceito: quatro em nível da escola (liderança do diretor, responsabilidade pela aprendizagem, trabalho colaborativo e violência) e três no nível da sala de aula (interrupção de classe, utilização de recursos 
didáticos e práticas de leitura). Estas escalas foram submetidas a modelos de explicação da proficiência, cujo resultado revelou o que pesquisas nessa área já apontavam, ou seja, a dificuldade de olhar para sala de aula, especialmente nos anos iniciais da educação básica.
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 Esta dissertação reuniu e catalogou documentos (trabalhos científicos, teses, dissertações, revistas e jornais científicos, livros, relatórios de pesquisa, documentos informatizados) que trataram o fracasso escolar como tema ou parte central, procurando, assim, fazer um estudo do tipo “estado da arte”. A 
investigação desses documentos para a formação do corpus de pesquisa foi realizada principalmente via internet, em sites de busca, em bibliotecas virtuais, em bancos de dados das universidades, em revistas com disponibilização eletrônica, em sites de domínio público, em sites do Governo Federal e 
instituições oficiais, sites de estados e prefeituras, etc. Foi objetivo desta dissertação, pesquisar o fracasso escolar e o saber produzido a respeito dele nas pesquisas educacionais brasileiras, nos anos de 1996 a 2007, através das dimensões ou categorias-tema de gênero, de raça e de violência. Essas categorias-
tema foram alcançadas pela análise do material encontrado, através das metodologias de análise indutiva, mapa conceitual e resenha crítica. Depois de selecionados e aprofundados, os textos foram processados pelo software ATLAS.ti (em sua versão demo), que realizou uma categorização eletrônica, a partir 
da freqüência das palavras em um conjunto de documentos inseridos em sua base de dados. Algumas conceituações teóricas a respeito do fracasso escolar, da exclusão, do gênero, da raça e da violência e, ainda, dos conceitos correlatos a eles foram explicitadas e aprofundadas. A investigação realizada nos 
documentos encontrados se deu no sentido de desvelar como as categorias-tema de gênero, raça e violência podem contribuir ou mesmo impor o fracasso escolar, principalmente na rede pública de ensino, aos alunos que dela fazem parte. Avaliar os diversos aspectos que envolvem o fenômeno faz parte do 
caminho para uma possível compreensão do fracasso escolar, possibilitando, do mesmo modo, um delineamento da situação brasileira e compreensão das alternativas ao seu enfrentamento e à sua superação no âmbito das políticas públicas do Ensino Fundamental. Pela gravidade que o problema alcança no 
Brasil, um aprofundamento destas pesquisas, por esta dissertação, pode contribuir para um entendimento mais abrangente da questão, e dessa forma, ocasionar uma maior possibilidade da sua minimização.
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A finalidade foi a de pesquisar a transposição adaptada do modelo de Gestão ou Gerência da Qualidade Total dos setor empresarial fabril para a Educação, enquanto elemento estruturante da Reforma do Sistema de Ensino Público de Minas Gerais, no período de 1991 a 1994, tal como idealizada, concebida e 
implementada pela equipe de profissionais técnicos e técnico-políticos da Secretaria de Estado da Educação. A pesquisa foi direcionada no sentido de identificar as mudanças organizacionais pretendidas pela referida equipe junto a consultores externos, visando atingir diretamente as unidades escolares do 
sistema e demais órgão da administração da educação. Foi também analisado de que forma os interesses das classes empresariais mineiras se expressaram e interferiram orientando uma política pública educacional, imprimindo-lhe a marca da ideologia neo-liberal.
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 O presente trabalho investigou a relação entre a baixa escolaridade e a prática de atos infracionais, procurando entender alguns fatores associados ao fracasso escolar de adolescentes que passaram pela Vara da Infância e da Juventude de Duque de Caxias. Em especial, buscou entender o fenômeno da exclusão 
social como elemento relevante relacionado ao tema fracasso escolar: em que medida é possível afirmar que a baixa escolaridade coloca estes adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação a práticas ilícitas? Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de um questionário e de entrevistas aplicados 
aos adolescentes infratores seus responsáveis. No total, a pesquisa trabalhou com as respostas de 262 adolescentes infratores que tiveram passagem pela Justiça Infanto-Juvenil de Duque de Caxias, no período compreendido entre maio de 2006 e maio de 2008. Esta pesquisa teve por base principal as idéias de 
Maria Helena Patto, a respeito da construção do fracasso escolar; Miriam Abramovay, com sua contribuição sobre vulnerabilidade social; Aldaíza Spozati e Miguel Arroyo, que alertam para as questões relacionadas ao acesso, permanência, sucesso e não-fracasso na escola; Alex Eduardo Gallo e Lúcia 
Cavalcanti de Albuquerque Williams, a respeito do perfil dos adolescentes infratores. A pesquisa revelou que a baixa escolaridade coloca os adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que a escola pode ser um fator de proteção à criminalidade
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Essa pesquisa teve como objetivo compreender as características de escolas de Educação de Jovens e Adultos que podem ser consideradas eficazes, ou seja, têm a capacidade de incidir positivamente, através do uso de seus recursos materiais e de suas políticas e práticas pedagógicas e de gestão, no processo 
de alfabetização e na redução dos índices de evasão dos alunos. O estudo focalizou três escolas da rede municipal do Rio de Janeiro que integram o PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), com turmas correspondentes à alfabetização e primeiro segmento do Ensino Fundamental. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas com dirigentes, professoras e educandos, além de observação em sala de aula durante um ano letivo. Como pano de fundo da análise dos dados, comentam-se estudos recentes no campo da EJA no Brasil, além da produção internacional e nacional sobre escolas eficazes. Faz-
se também uma contextualização do PEJA na política pública de EJA do município do Rio de Janeiro e no país. As três escolas com PEJA estudadas foram selecionadas por se destacar, pela associação de altos índices de aprovação com baixos índices de evasão na etapa do Programa correspondente à 
alfabetização. A abordagem escolhida foi a verificação das características comuns entre elas, à luz das características indicadas na literatura sobre escolas eficazes. A pesquisa pretendeu, a partir dos dados colhidos, buscar elementos que contribuam para compreender o curso pedagógico do trabalho 
desenvolvido. As evidências produzidas pelo estudo sugerem que as escolas que alcançam resultados positivos e a permanência dos alunos e alunas da EJA apresentam diferentes combinações das seguintes características: infraestrutura adequada às aulas noturnas para jovens e adultos, com recursos 
pedagógicos diversos e disponíveis; metas e objetivos claros e voltados para aprendizagens significativas; professores que participam das ações de formação continuada; apoio pedagógico de qualidade para os professores; uma supervisão pedagógica que garante o cumprimento das funções docentes; um clima 
acadêmico favorável à aprendizagem; conteúdos curriculares que fazem sentido para os alunos; um corpo docente que troca entre si práticas de sala de aula e saberes pedagógicos, apoiado pela coordenação pedagógica; professores que têm expectativas positivas quanto à aprendizagem de seus alunos, com 
vistas à superação das dificuldades encontradas e avaliações freqüentes do progresso dos alunos.
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Visando a compreender o debate sobre qualidade da educação no Brasil, a pesquisa dedica-se ao seguinte problema de investigação: o que está em jogo nas noções de qualidade da educação para alguns dos principais atores sociais do campo educacional? Como hipótese, considerou-se que estaria em jogo uma 
redução da noção de qualidade da educação a um viés estritamente instrumental, que identifica o desempenho de estudantes nas provas em larga escala como o resultado e o foco da educação escolar. Nessa hipótese, duas grandes orientações estariam presentes: a primeira, marcada por uma lógica advinda da 
economia, conceberia a qualidade da educação como a capacidade cognitiva de estudantes, expressa pelos resultados dos testes padronizados, com os demais aspectos educativos sendo analisados em termos de fatores associados a esses resultados. A segunda conceberia a qualidade da educação na perspectiva 
dos direitos; mais do que "melhorar" a qualidade da educação, a prioridade incidiria na construção de uma "nova" qualidade, subjacente aos desafios derivados da expansão da escolarização básica. A investigação se deu com base no exame das contribuições da literatura especializada sobre o tema da 
qualidade da educação e na delineação de uma arena, composta por atores sociais situados no Estado, na sociedade civil e em organismos multilaterais. Na sociedade civil, incluíram-se organizações correspondentes a grupos sociais distintos: dirigentes educacionais (municipais e estaduais), magistério, 
estudantes, especialistas/pesquisadores, as chamadas organizações não governamentais e o empresariado. Reconstituída a arena de atores, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seus representantes. A conclusão foi que a hipótese formulada confirmou-se parcialmente. Há uma tendência de alguns 
atores reduzirem a noção de qualidade da educação a um aspecto instrumental, que identifica o desempenho dos estudantes nas provas em larga escala como o resultado e o foco da educação escolar, assim como foi possível identificar o enunciado de duas grandes perspectivas nas noções de qualidade da 
educação. Entretanto, as distinções entre elas não são exatamente nos mesmos termos propostos pela hipótese. Para ambas, o que está em jogo nas noções de qualidade da educação é a redução das desigualdades educacionais, vista por dois prismas distintos: 1) a elevação do desempenho dos estudantes nas 
provas de larga escala e 2) a garantia de condições de ensino que conduzam a uma formação ampla dos estudantes, abrangendo não só os conteúdos curriculares convencionais como também a cidadania e capacidades éticas. Concluiu-se ainda que haveria três principais pontos de divergência entre os atores: a 
concepção de qualidade da educação, o lugar das provas em larga escala e as prioridades para as políticas quanto ao magistério.
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O ensino superior no Brasil vem experimentando um significativo processo de expansão, iniciado em meados da década de 90. A retomada do crescimento do número de matrículas, após um período de estagnação na década anterior, ocorreu num contexto de aumento do número de concluintes do nível 
médio, e acentuou-se a partir de 1997, sob os efeitos das políticas governamentais para a ampliação da oferta de vagas. O setor privado foi o principal responsável pelo processo de expansão, em vista da redução das restrições legais para a criação de novos cursos e instituições de ensino superior. Este trabalho 
investiga as relações entre as oportunidades de ingresso e o risco de evasão e algumas características sociais e familiares dos estudantes do ensino superior, no contexto da expansão recente deste nível de ensino no Brasil.
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Esta tese foi desenvolvida com o objetivo de identificar os fatores que têm provocado o baixo rendimento escolar nas escolas públicas. Para tornar possível a realização desta tarefa, recorreu-se à reconstituição da história da educação, tomando-se como referência a rede pública de ensino dos municípios de 
São Bernardo do Campo e Diadema e do estado de São Paulo, dedicando atenção especial ao currículo e aos programas de ensino entre 1930 e 2008. Ao se analisar as fontes primárias e secundárias, verificou-se a influência bem marcante de duas correntes teóricas na composição do currículo: de um lado, o 
ensino tradicional, influenciado pelas diversas correntes do humanismo, e de outro, a Escola Nova, influenciada pelo pragmatismo. Mais recentemente, o ideário desta última foi revigorado pelo construtivismo. Para serem expostos adequadamente os resultados desta pesquisa e análises desenvolvidas, a tese 
está dividida em cinco capítulos, nos quais realizamos a exposição dos fatos históricos e análise dos documentos encontrados, referentes ao atual modelo de educação e às políticas educacionais realizadas entre as décadas de 1930 e 1990. Além disso, também realizamos análises teóricas referentes ao ideário 
que norteou as reformas nas políticas educacionais no período retratado – análise dos pressupostos pragmatismo e do construtivismo – e desenvolvemos uma reflexão crítica tomando como parâmetro as bases do humanismo e os propósitos do neopositivismo. Na conclusão foi ressaltada a predominância do 
ideário pragmatista nas políticas educacionais, sob o viés da pedagogia das competências e da formação do profissional reflexivo, em detrimento da formação científica, cultural e humanística, como uma causa da baixa qualidade do ensino.
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A partir da interlocução com Pierre Bourdieu, esta tese apresenta as homologias nas estratégias empreendidas pelos agentes e pelas instituições privadas e públicas pesquisadas na cidade do Rio de Janeiro para garantir suas posições nos seus respectivos subcampos do campo educacional. A pesquisa se insere 
na investigação do SOCED/ PUC-Rio - “Contextos Institucionais e a Construção da Qualidade do Ensino na Educação Básica” e investiga oito escolas de prestígio da cidade do Rio de Janeiro: quatro privadas e quatro públicas municipais. Na construção dos dados para análise foram utilizados diferentes 
instrumentos, nem sempre os mesmos para os colégios privados e escolas públicas, como relatórios, diários de campo, websites, entrevistas, documentos e questionários aplicados a pais, alunos e professores das instituições pesquisadas. Para análise, foram elaboradas diversas bases no software Sphinx 5.0, 
programa com uma interface amigável que facilita a interpretação e a análise de dados quantitativos e qualitativos. Além desse programa, foi utilizado o software SPSS - Statistical Package for the Social Sciencies para viabilizar a análise fatorial exploratória de dois grupos de variáveis no questionário dos 
pais. Para investigar as homologias nas estratégias familiares e institucionais analisei, em cada subcampo, as características das instituições que projetam sua marca distintiva, as características socioeconômicas das famílias, as percepções das famílias sobre a imagem de qualidade das escolas, as razões da 
escolha, os critérios de seleção dos estabelecimentos escolares e as estratégias mobilizadas pelas famílias e pelas escolas nas escolhas. A pesquisa mostrou que há homologias entre os subcampos nas estratégias das famílias, que procuram garantir a escolarização dos filhos numa instituição de qualidade, e nas 
estratégias das instituições, que procuram assegurar o bom desempenho dos alunos e sua marca distintiva, no sentido de favorecer a manutenção ou a mudança de sua posição em cada subcampo.
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Nesta tese, verificamos o desempenho escolar dos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, as ocorrências de episódios escolares registrados no Livro Negro, a percepção e concepção dos atores da escola sobre o desenvolvimento, comportamento e desempenho escolar dos alunos. Também 
observamos a atuação do professor em sala de aula e, separadamente, o aluno durante as aulas e no recreio. Iniciamos a elaboração dos protocolos de coleta de dados com uma filmagem do ambiente escolar. Filmamos nos períodos manhã e tarde as diversas situações dos alunos, professores, funcionários e 
direção de uma escola estadual e outra particular. Dessa filmagem retiramos categorias de eventos significativos. Essas constituíram o instrumento de observação do professor e do aluno. Para conhecer a concepção dos profissionais a respeito dos alunos, buscamos a visão de BOM ALUNO e MAU ALUNO 
entre profissionais atuantes na região de Marília. O resultado ofereceu os itens da Medida da Percepção do Conceito de Bom e Mau Aluno, nas formas masculino e feminino, aplicado aos profissionais participantes da pesquisa. Para verificar o desempenho escolar dos alunos da rede municipal, realizamos uma 
pesquisa documental. As provas do SARESP/2005 nos forneceram o desempenho dos alunos da rede estadual. Obtivemos os dados do Livro Negro por transcrição integral dos registros das escolas. Analisamos os dados coletados em busca de subsídios para verificarmos a possibilidade da influência de 
questões de gênero no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Apuramos que o gênero masculino está em defasagem, comparado ao gênero feminino. Embora a distribuição dos alunos sem registro no Livro Negro tenha revelado que tanto meninos quanto meninas possuem valores percentuais 
semelhantes (49% e 51%, respectivamente), a análise da distribuição segundo o gênero revelou um percentual maior de alunos do gênero masculino com registro no Livro Negro (71%) do que o de meninas (29%). A aplicação do X² indicou-nos que de fato houve diferença quanto ao gênero (p<0,0001). 
Durante a observação do professor, o número de meninos e meninas aproximou-se de 50% para cada gênero. Embora as ações do professor devessem ser semelhantes para ambos, isso não ocorreu na realidade investigada. Apuramos uma ligeira tendência do professor de direcionar aos meninos ações mais 
restritivas do que às meninas. Na observação do aluno, apuramos que as ações apresentadas pelos meninos apontavam que eles são mais ativos, agitados mostram mais iniciativa que as meninas. Constatamos a tendência dos profissionais da escola para avaliar negativamente os meninos e positivamente as 
meninas. Apuramos uma diferença nos estereótipos apontados pelos profissionais das escolas estaduais e municipais. A tendência para estereotipar ou não os alunos de acordo com o gênero mostrou a influência exercida por esse comportamento no ambiente escolar. Concluímos que para melhorar o 
desempenho social e acadêmico dos alunos, a escola carece de olhar mais acuradamente as questões de concepção de gênero. Por meio de comportamentos oriundos das idéias preconcebidas sobre os fatores de gênero no ambiente escolar, a escola perde a oportunidade de cumprir com seu papel de incentivar 
a prática da inclusão de meninos e meninas na escola e entre si mesmos
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presente estudo enfoca o papel das redes de agências de avaliação da qualidade e Acreditação da Educação Superior na América Latina . O tema da Acreditação tem alcançado ressonância nas sociedades científicas internacionais, em especial na União Europeia, Caribe e América Latina. A temática de Redes 
de Avaliação da qualidade e Acreditação da Educação Superior na América Latina ainda é pouco explorada, do ponto de vista da pesquisa, mas é tema de discussões diversas em muitos países. O estudo traz o cenário que propiciou o surgimento das redes de cooperação e intercâmbio para o desenvolvimento 
de conhecimentos em matéria de Acreditação e Avaliação da qualidade da Educação Superior. Considerações sobre as reformas da Educação Superior na América Latina são discutidas, em um quadro de impulsos à reforma da Educação Superior no Século XX, além dos “apelos” da globalização à 
Universidade Latina do século XXI. Apresentam-se evidências de um cenário da Educação Superior na América Latina marcado por desigualdades de desenvolvimento e características em seus sistemas de Educação Superior, cujos propósitos são de torná-la instrumento de desenvolvimento econômico, no 
qual as exigências do mercado se fixam em diretrizes para sua eficiência. No âmbito das reformas da Educação Superior há a preocupação de marcar o momento da inserção de processo de formação de sistemas de asseguramento da qualidade da Educação Superior, as divergências entre os modelos de 
avaliação que se apresentam e o que representam os processos de Avaliação da qualidade e Acreditação da Educação Superior na América Latina. O método escolhido foi o estudo de caso, que propiciou conhecer a dinâmica de uma política de cooperação e integração em um contexto ? o de Redes. O estudo 
baseia-se em várias fontes, como a pesquisa documental, coleta de dados em entrevista e visita às redes de agências.
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Esta tese apresenta a análise de um estudo de caso de tipo etnográfico realizado em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Pelotas – RS. Objetiva acessar as características que identificam/diferenciam essa escola e a posicionam em relação ao cumprimento da sua função educacional. Investiga a temática 
"qualidade" sob os seguintes pressupostos: as escolas exercem diferentemente sua influência sobre o aprendizado e sobre as oportunidades educacionais; a “qualidade” no âmbito educacional não pode ser avaliada, estritamente, pelos resultados de provas ou exames de larga escala; as condições vividas pelos 
sujeitos no interior de uma escola trazem a marca política, dando a ela contornos finais cruzados e implicados com e por determinações e potencialidades muito amplas; a escola, como instituição social, pode respeitar o direito do sujeito de aprender a ser humano. Nesse sentido, desenvolveu-se a tese que 
afirma: a despeito da tendência de precarização e da perspectiva de fracasso que recaem sobre a educação pública, há escolas que podem produzir/traduzir relações que favoreçam o desenvolvimento de ações a partir das quais é possível constituir processos educativos inclusivos e de qualidade no âmbito 
educacional. O estudo teve como universo teórico, vertentes que têm-se ocupado da temática “escolarização”, associada à atenção aos designados “diferentes”, como é o caso da Pedagogia Institucional e da Pedagogia Dialógica. A investigação envolveu as seguintes ações: observação e elaboração de diário de 
campo, entrevistas e análise documental. Os conceitos e significados que incidiram sobre a experiência de investigação foram submetidos à análise temática, chegando a três grandes vias de condução e sistematização dos dados: a escola na vida, a escola em processo e a escola nas relações. Foi investigada a 
temática "qualidade" por meio de indicadores que partem da experiência analisada e se associam à participação, à gestão democrática e à pluralidade de saberes. O estudo analisou as regularidades e as singularidades das práticas pedagógicas e as negociações estabelecidas no contexto, além das evidências de 
políticas que sustentam a “esperada” qualidade educacional.
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Esse estudo pretendeu aprofundar o estudo das parcerias entre empresa e escola pública a partir da análise da parceria entre a Natura Cosméticos e a Escola Estadual Matilde Maria Cremm, tomada como um caso representativo das relações de cidadania empresarial na década de 90. A investigação procurou 
examinar, inicialmente, o conceito de responsabilidade social, buscando relacioná-lo às novas exigências do mercado para trabalhadores mais qualificados. Além disso, verificamos que as empresas, visando um diferencial competitivo, constroem a imagem de empresas cidadãs. Nessa discussão, refletimos 
sobre o papel do Estado em face das relações de parceria, analisando o Plano Nacional de Educação e o Programa Escola em Parceria, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a fim de verificar como o Estado tem se organizado e que condições tem criado para incentivar e disseminar ações de 
parceria com a sociedade civil. No âmbito dessa temática, traçamos o percurso do Programa Natura/Escola e focalizamos o olhar sobre a natureza do relacionamento entre instituições tão distintas, buscando discutir até que ponto ações localizadas podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 
público
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A pesquisa busca conhecer a proposta de Qualidade da Educação da SME-RJ, no período de 1993 a 1998, face ao atual contexto nacional e mundial, em que a educação se encontra sob a égide da qualidade. Analisa o momento econômico-político-social onde a qualidade surge e se desenvolve como categoria 
fundamental na rearticulação do mercado. Discute o papel das novas tecnologias e relações de trabalho e sua influência determine nas novas posturas e relações sociais, nas exigências de maior escolaridade e qualificação profissional. Inicialmente examina três projetos que se manifestaram à mesma época no 
panorama nacional, cuja síntese serve de referência à análise e interpretação do discurso político-pedagógico-ideológico da SME-RJ, nos seus diversos segmentos: o nível central as coordenadorias regionais e nas unidades escolares. A pesquisa busca superar uma visão imediata, geral da qualidade dissociada 
da ação dos homens. Mostra que qualidade em educação é movimento, transformação contradições, mediações e lutas, próprios das relações sociais.
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O objetivo central deste trabalho consistiu em investigar os dilemas sobre a configuração do público no Estado capitalista, desenvolvendo a tese de que, com o ajuste estrutural neoliberal, as práticas de participação popular, como o Orçamento Participativo (OP), e as formas de protagonismo possibilitadas pela 
autonomia universitária passam a estar submetidas a tensões, entre, de um lado, o transformismo operado para produzir as melhores condições para a reprodução do padrão hegemônico de poder do capital e legitimar uma ordem social em que os direitos sociais universais são paulatinamente desconstruídos e, 
de outro, as lutas que forjam práticas autônomas que possam afirmar o público contra a esfera privada-mercantil. Através da pesquisa bibliográfica buscou-se explicitar e analisar as ressignificações promovidas pela nova esquerda ou pela esquerda pós-moderna em conceitos e categorias importantes como 
democracia, revolução e reforma social, participação, sociedade civil e esfera pública. O que tem se apresentado como um projeto político de transformação radical das sociedades contemporâneas configura uma estratégia política que naturaliza o capitalismo, descartando qualquer possibilidade de ruptura e 
superação de seu projeto de dominação e de sociabilidade. A tese indaga sobre o caráter e a natureza de projetos de participação social ou popular, como os orçamentos participativos de entes que a Constituição Federal afirmou como autônomos – município e universidade - no contexto das profundas 
transformações engendradas pelo ajuste estrutural neoliberal em curso nas duas últimas décadas do século XX e no início do XXI. A investigação não se restringiu aos OPs, mas os incorporou como parte do objeto de pesquisa, no exame dos dilemas e tensões da autonomia e da participação social na definição 
e democratização de espaços públicos. O trabalho aponta os limites dessas práticas para “democratizar a democracia”, na medida em que contribuem para a governança e para a governabilidade local e do próprio padrão de acumulação, assegurando o controle social e um ambiente favorável ao ajuste 
estrutural. Sob essa perspectiva, analisa as contradições e os elementos de formação política contida nos OPs. Através da pesquisa documental e de entrevistas buscou-se reconstruir a trajetória de lutas na UNESP pela afirmação e manutenção do caráter público da Universidade. O objetivo dessa reconstrução 
foi demonstrar e reforçar a tese de que público é uma categoria relacional que só existe enquanto há embates sociais, e que esses embates podem gerar aprendizados importantes e decisivos para a continuidade e avanço das lutas sociais. Também no âmbito das universidades públicas, o Estado redesenhado 
pelo ajuste neoliberal repercute enfraquecendo as formas protagônicas de exercício da autonomia. A experiência de OP no campus da UNESP em Marília corrobora essa afirmativa ao se revelar uma estratégia importante para afirmar uma das dimensões fundamentais da autonomia universitária que é o 
autogoverno, mas que também enfrenta um processo de burocratização e de esvaziamento político. O estudo buscou evidenciar a importância das lutas sociais para construção e ampliação do espaço público no Brasil.
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O estudo propõe verificar a permanência de crianças e adolescentes nas escolas estaduais do ensino obrigatório – ensino fundamental no município de Araras. Na perspectiva do direito à educação, disposto nas legislações educacionais, num confronto entre o legal e o real, o dito e o feito. A partir da evolução 
histórica do direito educacional nas Constituições Brasileiras, desde 1824 a 1988, perpassando pela Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação, Código de Menores e Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre o direito proclamado e a garantia do direito, retoma-se uma incursão nos espaços 
escolares. A pesquisa faz uma viagem histórica no município de Araras desde as posses dos sertões de São Paulo e apresenta seus atores. É retratada a realidade do município utilizando-se do índice de vulnerabilidade social para melhor entendimento dos aspectos econômicos e sociais de sua população. O 
estudo buscou compreender, por meio dos dados oficiais de aprovação, reprovação e evasão da Secretaria Estadual de Educação - São Paulo, a questão da permanência caracterizada e mapeada nas oito escolas estaduais selecionadas. A pesquisa traz os bastidores entre as normas postas e a realidade cotidiana 
das escolas-campo, com dados quantitativos da Secretaria Estadual de Educação e qualitativos, coletados em entrevistas com gestores das escolas selecionadas. O trabalho observou a movimentação desses indicadores dentro da própria escola, contrapondo comparativamente a outra instituição, por meio da 
organização em grupos A e B, de regiões classificadas em diferentes graus de vulnerabilidade social. A análise levou em consideração a organização do ensino fundamental em ciclos – I (1ª a 4ª séries) e II (5ª a 8ª séries). O estudo detectou que as crianças e adolescentes das escolas do grupo A, localizadas em 
áreas de menor vulnerabilidade social, têm maior permanência de seus alunos, comprovado nos índices de aprovação, reprovação e evasão. As crianças do ciclo I, independente do grupo – A ou B, apresentam melhores resultados desses indicadores. Além dos indicadores oficiais, a pesquisa utilizou entrevista 
com gestores para captar a interpretação e aplicabilidade das legislações e conceitos educacionais no cotidiano escolar, principalmente quanto ao acesso e a permanência dos alunos na escola. O índice de vulnerabilidade social tem correlação muito significativa nos resultados de permanência, pois abarca em si 
vários indicadores sociais, entre eles níveis de analfabetismo, anos médios de estudo do chefe de domicílio e renda, capazes de refletir a valorização da educação e da escola pelas famílias, com influência no êxito escolar. A complexidade da questão da permanência não pode ser explicitada por um fator 
isolado; existem muitas variáveis que interferem e se inter-relacionam, sendo difícil o isolamento ou a identificação do ponto de partida do processo, que se mantém em movimento dialético e contínuo. Ao longo da dissertação, observa-se que a questão da permanência das crianças e adolescentes no ensino 
obrigatório perpassa questões muito além dos direitos proclamados e das garantias dos direitos. A pesquisa demonstra que as condições sociais dessas crianças e adolescentes os colocam em situações excludentes de todas as ordens e expropria quem precisa escolarizar-se.
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A pesquisa enfoca experiências ocorridas em algumas escolas públicas do estado de Minas Gerais, no período de 1991 - 1997, nas quais se desenvolveu o Programa de Desenvolvimento do projeto de Qualidade total. Além disso, analisamos também as propostas das principais instituições internacionais que 
promovem a Qualidade Total, bem como daquelas que procuram obter mudanças de Qualidade Educativa, do ponto de vista social. Sendo assim, consideramos alguns conceitos que precisam ser analisados, como a importância do conhecimento e sobre o processo de descentralização, que segundo as 
demandas, contribuem diretamente na consecução dos objetivos que procuram uma reforma educacional de Qualidade. Segundo os educadores, espera-se que o processo educativo logre fazer do aluno um cidadão consciente da realidade em que se desenvolve, afastado das emoções egoístas e tentando 
melhorar sua condição de vida junto à sociedade que faz parte. Um homem solidário afastado de qualquer forma de controle que o considere como objeto de trabalho no processo produtivo.
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 Um dos grandes temas presentes nas discussões acadêmicas, midiáticas e entre a sociedade em geral refere-se ao fracasso escolar. Esta pesquisa busca compreender a construção histórica e social do fracasso escolar no Brasil, os significados desse conceito e as suas implicações para a realidade brasileira nos 
dias de hoje. A partir desses estudos, tendo como foco a história da escola pública brasileira, considera-se que a abordagem do ponto de vista do fracasso escolar pouco favorece as mudanças necessárias atualmente no campo da educação pelo reforço de sentido negativo que o próprio conceito impõe e pela 
sua falibilidade em desvelar as complexidades e ambigüidade do cotidiano escolar. A presente pesquisa, portanto, caminha para o seu contraponto: o estudo sobre a construção da qualidade educativa nas práticas escolares. Para compreender os significados de qualidade educativa e os processos de construção 
de práticas pedagógicas de qualidade no cotidiano escolar, optou-se pela pesquisa etnográfica em uma sala de aula. A escolha da escola seguiu alguns critérios fundamentais para que pudesse ser observada a construção de uma cultura de aprendizagem num espaço que, supostamente, reúne, segundo a 
literatura especializada, crianças em situações de vulnerabilidade ao fracasso escolar. A escola pública selecionada para a pesquisa pertence ao sistema municipal de educação de Belo Horizonte. A pesquisa foi realizada numa sala de aula do ciclo de alfabetização e foram adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: observação participante, entrevistas abertas e semi-estruturadas, análise de documentos da escola e da secretaria municipal de Belo Horizonte, análise de materiais dos/as alunos/as e da professora, participantes desta pesquisa. A segunda parte desse estudo busca, portanto, compreender como a 
qualidade educativa é construída a partir das relações estabelecidas entre a sala de aula, a escola, as políticas públicas e a comunidade escolar, tentando desvelar alguns de seus múltiplos aspectos e movimentos, ou seja, a complexidade e a dinâmica que envolve o cotidiano escolar.
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Esta Tese tem por objetivo analisar como as tramas discursivas sobre a modernização pedagógica constituem a reprovação escolar como uma ameaça no presente. Numa primeira etapa da pesquisa, foram aplicados questionários a 87 professores de três escolas públicas municipais da rede de ensino de São 
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e foram analisados alguns documentos referentes a essas escolas e à gestão da rede de ensino para se fazer uma leitura atual sobre a reprovação escolar. Num segundo momento da investigação, selecionei alguns textos de autores clássicos do princípio do século XX, 
representantes do movimento internacional da Educação Nova. Nesses textos, problematizei a necessidade de modernizar a escola como condição de possibilidade para pensar a reprovação escolar no presente e como estratégia para melhor governar a população. Essa analítica, que considerou diferentes 
tempos históricos e conceitualizações como governamentalidade e normalização, foi desenvolvida sob inspiração arque-genealógica, utilizada por Michel Foucault e outros autores que desenvolvem seus estudos numa perspectiva pós-estruturalista. Com base nesse conjunto de materiais e nas conceitualizações 
selecionadas, argumento que as ideias modernizadoras, disseminadas a partir de princípios do século XX, compõem as estratégias de governo da população e de cada um em particular através dos dispositivos disciplinares e de seguridade, os quais normalizam as condutas dos indivíduos a partir de sua 
inclusão no Projeto Social Moderno. Para tal normalização, a escola tem sido a principal operadora para pôr em funcionamento esse Projeto na atualidade, ajustando-se às novas demandas colocadas pelo neoliberalismo. Assim, a reprovação escolar constituiu-se no presente em uma dupla ameaça: tanto ao 
funcionamento da escola para todos, que não prevê a exclusão de ninguém por não-aprendizagem ou por sucessivas reprovações escolares, quanto ao Projeto Social atual de inclusão, nas redes de mercado, de todos aqueles que possuem competências variadas e atestadas pela escola.
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Mesmo reconhecendo que a escola assume várias funções perante a sociedade, é natural optar por alguns indicadores específicos quando se deseja avaliar um sistema educacional, em especial, indicadores ligados ao ensino de competências cognitivas. Iniciativas como o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB) são exemplos de esforços para se medir o desempenho cognitivo dos alunos. Esse desempenho, medido pela proficiência do aluno em testes padronizados, é fruto de suas opções pessoais, de seus antecedentes sociodemográficos, da estrutura e valores de sua família e da sociedade 
em que vive e, finalmente, da escola em que estuda. Assim, ao se avaliar um sistema de ensino, deve-se, antes de tudo, ser capaz de identificar o impacto de cada um desses fatores sobre o desempenho dos alunos. O objetivo deste trabalho é caracterizar a qualidade e a eqüidade do sistema de educação básica 
brasileiro, a partir das informações obtidas ao longo de cinco ciclos do SAEB. Propõe-se um cálculo integrado e simultâneo do nível socioeconômico de cada aluno que compõe essa base; uma medida do efeito da escola sobre o desempenho cognitivo de seus alunos; uma análise do impacto da dependência 
administrativa, se pública ou privada, e, finalmente, um estudo sobre a influência da cor/raça do aluno. O estudo empírico usa os dados do SAEB, referentes aos ciclos de 1995, 1997, 1999, 2001 e 2003; da 4a e da 8a séries do ensino fundamental e da 3a série do ensino médio, tanto em Matemática como em 
Língua Portuguesa. Chama-se a atenção para o fato de que analisar a presença de um fenômeno em uma base de dados é bem mais frágil do que examinar a continuidade desse fenômeno em 30 bases diferentes, sendo esse o principal diferencial deste trabalho. No entanto, como existem muitos determinantes, 
os efeitos supracitados só podem ser isolados e medidos com o auxílio de modelos estatísticos que controlam a influência dos outros fatores, e, para isso, neste trabalho serão usados os modelos hierárquicos de regressão. Os resultados mostram o quão segmentado é o sistema de educação básica brasileiro, 
bem como a influência do nível socioeconômico no desempenho dos alunos; mostram a existência de escolas com efeito diferenciado e que, portanto, detêm informações sobre a gestão pedagógica de seus recursos humanos e físicos, que, se usados em um número maior de escolas, podem melhorar o sistema 
brasileiro de educação básica; mostram, também, que a rede pública e a rede privada atendem a um alunado completamente distinto, mas, mesmo depois do controle pelas variáveis contextuais, a rede privada ainda se mostra melhor que a pública, tanto na qualidade quanto na eqüidade; e, por último, os 
resultados indicam a perversidade do sistema com os alunos que se autodeclaram pretos, e a inconsistência, do ponto de vista dos resultados educacionais, de se agrupar pretos e pardos em uma categoria única denominada negros.
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A presente dissertação recorre à literatura sobre escolas eficazes e sobre espaços escolares para referenciar a pesquisa em três escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro que tiveram desempenho diferenciado em Leitura nos dois primeiros resultados longitudinais do Geres (Estudo Longitudinal 
da Geração Escolar 2005). A literatura revela que a materialidade da escola é fator relevante na constituição de determinadas práticas escolares capazes de constranger ou de estimular a disseminação social de certos conhecimentos e competências. Mais especificamente, por meio do estudo dos usos e funções 
de espaços e de objetos escolares como, por exemplo, a biblioteca, a sala de leitura e os murais da escola e da sala de aula, a presente pesquisa procura aumentar o entendimento do conjunto de fazeres pedagógicos ativados no interior das escolas investigadas e que guardam relação mais direta com o 
desenvolvimento de habilidades básicas de leitura e escrita. Com esta finalidade, foram realizadas incursões às escolas ao longo do ano de 2007, em três momentos estratégicos do calendário escolar (início, meado e final do ano letivo) com o objetivo de registrar fotograficamente os espaços privilegiados de 
suporte e promoção da leitura. Com base nas análises implementadas a partir desse registro, foi possível traçar determinados perfis das instituições pesquisadas pautados na natureza, disposição, usos e funções de espaços e objetos relacionados à promoção da leitura, contribuindo para o entendimento da 
eficácia escolar sob o ponto de vista dos discursos visuais da escola como fatores promotores de aprendizagem.
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A dissertação investiga os impactos que o Projeto Político-Pedagógico de uma Escola Pública de Educação Básica, produziu na vida dessa escola no que tange a evasão e a repetência dos estudantes do Ensino Noturno. Objetiva analisar, na perspectiva dos professores e dos gestores dessa escola, os efeitos da 
experiência de uma pesquisa participante, a qual foi geradora do processo de construção do Projeto Político-Pedagógico, entre os anos 2001 e 2007, nos índices de evasão e repetência nesse nível de ensino, no período. A pesquisa tem a referencialidade conceitual estruturada nos ideários da teoria crítica, 
expressa no pensamento dos seguintes autores: Enguita, Veiga, Paro, Gadotti, Brandão, Arroyo, Giroux, Triviños, McLaren, entre outros. É um estudo de caso qualitativo descritivo e a coleta de informações foi processada por meio de análise de documentos, observações e entrevistas semi-estruturadas. 
Colaboram com o estudo três professoras e a diretora da escola. O processo analítico aplicado aos dados inspirou a organização de quatro categorias de análise: planejamento de ensino; tempo/espaço pedagógico; a vida na escola; formação docente. A pesquisa indica que por meio da compreensão dos 
problemas que dizem respeito ao micro sistema de uma escola é possível construir compreensões das questões educacionais de dimensão macro. Sinaliza também para os limites que as políticas educacionais, macros e micros, têm para solucionar os problemas que povoam os processos escolares. Grande parte 
deles exige ações de outras esferas públicas como é o caso das condições sociais nas quais vivem os adultos que estão matriculados na escola estudada.
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A qualidade da graduação na educação 
superior tecnológica no brasil: impactos 
e desafios.. 

ensino e educacao 
de professores

educacao superior tecnologica e 
indicadores de qualidade; qu

A tese “A Qualidade da Graduação na Educação Superior Tecnológica no Brasil: Impactos e Desafios” integra a produção do Centro de Estudos de Educação Superior – PUCRS, da Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior –, do Observatório de Educação – CAPES/INEP e do Programa de 
Pesquisa CAPES – Universidade do Texas. O ritmo do crescimento dos cursos de educação tecnológica nos últimos anos tem sido ligeiramente maior do que o observado em anos anteriores; com isso a temática da garantia de qualidade tornou-se relevante nesse cenário. Esta tese parte do entendimento que o 
sistema de certificação da qualidade da Educação Superior Tecnológica Brasileira acarreta melhoria ao curso de graduação. O ponto central desta pesquisa é a qualidade na educação superior tecnológica e a garantia de qualidade. O estudo teve como objetivo investigar a qualidade na educação superior 
tecnológica em tempos de expansão do Sistema de Educação Superior, na perspectiva dos sistemas de garantia de qualidade: acreditação, avaliação e auditoria. A abordagem metodológica de cunho qualitativo fundamentou-se em um estudo de caso, observação participante e análise de conteúdo. Para a 
obtenção dos dados, além das fontes documentais, fizeram-se também observações e entrevistas. As observações (ANDRÉ, 1995) de eventos, locais, pessoas, situações e faculdades ocorreram em ambientes de educação superior tecnológica. As entrevistas, semi-estruturadas, ocorreram com gestores e a 
coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Como complemento, foi realizado um estudo da educação profissional tecnológica Americana, no Community College Campus Rio Grande, no Estado do Texas – Austin – USA. O cerne da investigação deu-se em 
relação à educação tecnológica no Brasil, com o “Sistema S”, e a pesquisa foi realizada no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac-RS, na Fatec-POA, no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os sistemas de garantia de qualidade foram analisados na 
perspectiva das normas de qualidade ISO 9001:2000 e SINAES. Os resultados evidenciaram que, em ambos os Países, a Educação Superior Profissional Tecnológica foi historicamente relegada a um segundo plano; nasceu para atender aos menos favorecidos e continua, até hoje, atendendo alunos oriundos de 
uma classe menos abastada; oferece cursos superiores de menor duração, mais práticos, preparando esses alunos para o ingresso imediato no mercado de trabalho. Tanto no Senac-RS, quanto no Community College, Campus Rio Grande, constatou-se uma preocupação constante com a questão da qualidade. 
Em relação aos sistemas de garantia de qualidade implantados no Senac-RS, a pesquisa evidenciou que a norma ISO 9001:2000 trouxe melhorias, de modo particular, à gestão de resultados econômicos e dos processos da Educação Superior. O SINAES trouxe melhoria na qualidade da educação superior, na 
gestão institucional e nos processos de avaliação do curso. O estudo revelou que a norma de qualidade mais adequada em ambientes de aprendizagem da educação profissional tecnológica é a ISO/IEC 19761-1:2005 e as especificações PAS 1032-1. A pesquisa concluise elencando nove dimensões e 
indicadores de qualidade para avaliar o Curso de Graduação Tecnológico. As dimensões são: Inclusão na Economia do Conhecimento; Organização/Técnica; Planejamento do Curso; Organização do Curso; Implantação do Curso; Apoio ao Aluno; Apoio ao Educador; Acesso à Rede Educacional; 
Avaliação/Auditoria. Palavras-chave: Educação Superior Tecnológica e Indicadores de Qualidade; Qualidade da Educação; Community College; Observatório de Educação; CAPES; INEP; RIES; CEES/PUC/RS; Universidade do Texas.
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A pesquisa teve como intenção compreender a democratização, em processo, do ensino fundamental, primeiras séries, no município de Guaratuba. Isso, através da avaliação da política em seu operando, a partir da observação do investimento, condições de qualidade e resultado de desempenho (neste caso o 
IDEB) como elementos co-dependentes. A suposição que se fez é que a co-dependência, entre as variáveis: financiamento, condições de qualidade e resultado de desempenho, interferira no processo de democratização do ensino. E que essa co-dependência revelaria o quanto se avança nesse processo e quais 
as limitações são impostas. As hipóteses levantadas foram: i) em nível municipal, o investimento (a partir dos dispositivos legais CF e Lei 9424/96) em educação fica atrelado à arrecadação própria e de transferência, e automaticamente ao pouco ou ao muito que se arrecada; ii) o que se arrecada não é 
suficiente para dar conta de lidar com todos os condicionantes da qualidade em educação; iii) a gestão municipal interfere diretamente nos destinos do investimento (apesar das amarras legais) em educação e isso pode comprometer as condições de qualidade positivamente e negativamente; iv) o IDEB é um 
referencial que se correlaciona com os condicionantes de qualidade e o investimento em educação, no município de Guaratuba. O trabalho é apresentado em três capítulos, no primeiro, a título de apresentação, contextualiza-se o tema políticas educacionais: comentam-se as teses debatidas, observa-se a história 
da estruturação do estado nacional, a centralização e descentralização de poderes neste estado, um pouco da história da tributação e da reforma estatal nos anos noventa. No segundo capítulo, trata-se do objeto da pesquisa e da metodologia. No terceiro capítulo, realiza-se a avaliação da democratização do 
ensino fundamental, nas primeiras séries, no município de Guaratuba; analisam-se investimento em educação, condições de qualidade ofertadas, em âmbito municipal e resultado de desempenho obtido no IDEB de 2007; para, então, avaliar-se o processo de democratização ocorrido no município. A conclusão 
da pesquisa é que a relação de co-dependência existe e pode ser observada, quando se analisam as variáveis: financiamento, condições de qualidade e resultados de desempenho conjuntamente; e, que o que aparece mais nitidamente como limitador da democratização do ensino fundamental, séries iniciais, é o 
modelo de gestão adotado.
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Este trabalho analisa a seletividade, o fracasso escolar e a exclusão após a implantação da Progressão Continuada na rede escolar pública estadual de São Paulo. Situa-se na perspectiva do materialismo histórico dialético, sua abordagem é qualitativa e sua metodologia é o estudo de caso. Além do levantamento 
bibliográfico e do estudo dos documentos oficiais sobre a Progressão Continuada a fim de caracterizá-la enquanto proposta do governo estadual foi feito o acompanhamento, por um ano letivo, em escola da rede estadual de Campinas, em duas classes de 4ª série com o objetivo de observar como se 
concretizou a proposta na prática escolar cotidiana. Os dados foram obtidos por meio dos documentos escolares dos alunos-sujeitos da pesquisa fichas de matrícula, listas piloto (com nomes dos alunos, classes às quais pertenciam, listas das classes de recuperação paralela e de férias), espelhos de classe (com 
notas bimestrais em cada disciplina), das observações do cotidiano escolar aulas, reuniões de pais, recreios, reforço, sala das professoras e das entrevistas gravadas com os alunos e as professoras. A análise dos dados permite afirmar que: 1) da forma como se concretizou, a Progressão Continuada não rompeu 
com mecanismos e processos de seleção, fracasso e exclusão levando a escola a manter o seu caráter seletivo e excludente; 2) a exclusão, antes exterior à escola pelo não ingresso, repetência e evasão ? acontece, agora, com a criança na escola ? pela pouca qualidade da aprendizagem; 3) os mecanismos de 
exclusão estão intimamente ligados aos processos avaliativos e intensificaram, dentro da escola, a produção das desigualdades o que, numa análise, contribui com a manutenção das desigualdades sociais. No entanto, pode-se afirmar que a implementação da proposta criou condições objetivas para que as 
discussões sobre as finalidades da educação, a função social da escola, a organização e a cultura escolar, as práticas pedagógicas e a qualidade na educação ganhassem novas dimensões de análise o que poderá contribuir historicamente para a superação da escola seletiva e a construção da escola para todas as 
crianças.
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 Esta dissertação tem como base a discussão do que é qualidade na educação infantil para duas comunidades escolares localizadas no município de São Leopoldo, buscando enfocar a turma de pré-escola. Para viabilizar esta discussão foram utilizados de questionários abertos, reuniões com o grupo de 
professoras, entrevistas além de observações de suas práticas escolares para que se pudesse construir com estes dois grupos de professoras o que, em suas visões, é qualidade na educação infantil, sempre enfocando a turma de pré-escola. Para fundamentar as questões vistas no levantamento empírico foi 
utilizado uma espécie de mapeamento dos antecedentes históricos-sociais das atuais concepções que permeiam a educação infantil. Desta forma se faz uma breve descrição da visão que se tem de infância através dos tempos, bem como das escolas de educação infantil, desde seu surgimento até os tempos 
atuais. O mesmo foi feito com a qualidade na educação, onde se buscou levantar alguns pensadores que, através dos tempos, têm trabalhado questões pertinentes à qualidade na educação; bem como as questões mais atuais onde se discute a qualidade total, a qualidade política e a qualidade social. Assim se 
busca permear as discussões do levantamento empírico com o que foi visto através da história, visando trabalhar com a qualidade na educação infantil contextualizando-a histórico-politicamente. Desta maneira se pode notar que a qualidade na educação infantil tem como pontos chaves a questão do conceito 
de criança, a afetividade, os recursos humanos e materiais, bem como a organização da escola. Contudo cada uma das duas escolas tem posicionamentos diferenciados, até porque cada uma tem sua própria história.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20016042007011003P6

silvana soares 
de araujo de 
mesquita

isabel alice 
oswald monteiro 
lelis

Fatores intraescolares e desempenho 
escolar: o que faz a diferença?

formacao de 
professores: 
tendencias e 
dilemas

Este trabalho é parte integrante de uma dissertação de mestrado em Educação Brasileira e tem como objeto de estudo a análise dos fatores intra-escolares e suas influências sobre o desempenho dos alunos. A investigação foi desenvolvida em uma escola pública do Rio de Janeiro que apresentou melhorias nos 
resultados escolares, a partir dos dados do IDEB (índice de desenvolvimento da Educação Básica), entre os anos de 2005 e 2007. Visando integrar os dados quantitativos, trazidos pelas estatísticas das avaliações externas (Prova Brasil), com os dados qualitativos do cotidiano da escola, se adotou como 
metodologia a abordagem etnográfica. O pesquisador permaneceu imerso no campo por seis meses reunindo os dados, através da observação participante, entrevistas com os diretores, coordenadores, funcionários e professores, além de desenvolver atividades nas salas de aulas com os alunos e analisar os 
documentos da escola. Adotou-se como referencial teórico os estudos da sociologia dos estabelecimentos escolares, a partir de Rui Canário e João Barroso, além das pesquisas sobre escolas eficazes no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. As análises evidenciam a predominância do efeito-instituicional sobre 
os resultados escolares, caracterizado pela interdependência dos fatores intra-escolares. No entanto, há forte influência da gestão e dos aspectos organizacionais na definição do clima escolar e, consequentemente, no bom desempenho dos alunos. Sugere-se que as políticas educacionais invistam na 
descentralização dos recursos, na construção da autonomia das escolas, tanto pedagógica quanto administrativa, na formação centrada na prática para os professores, na profissionalização da gestão e nas boas condições ecológicas das escolas.
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O trabalho aqui apresentado enfoca os avanços e os limites na implementação de uma política educacional baseada na qualidade social da educação, e teve como espaço/sujeitos da investigação o município de Ponta Grossa - Paraná, a Secretaria Municipal de Educação, Escolas, Centros Municipais de 
Educação Infantil, bem como seus profissionais e pais de alunos envolvidos. Procurou-se explicitar a concepção de qualidade da educação defendida na política analisada e suas implicações na constituição de uma sociedade mais democrática, na qual as pessoas possam exercer plenamente seu direito de 
cidadania. O materialismo histórico dialético constitui a fundamentação metodológica, com as categorias de totalidade e contradição se mostrando básicas para a análise empreendida. Procurando explicitar as concepções de qualidade da educação utilizadas e defendidas no contexto educacional brasileiro na 
atualidade, discutiu-se, inicialmente, a qualidade nas perspectivas capitalista e democrática, seus indicadores e sua aplicação no contexto educativo; num segundo momento foi enfocada a qualidade da educação nas políticas brasileiras dos anos 90, sendo, para isso, necessária uma incursão em alguns 
documentos internacionais que influenciam a realidade brasileira, bem como outros referentes à legislação para o setor educacional. Com essa base teórica, fundamentou-se a análise de qualidade social da educação, presente na política educacional do município de Ponta Grossa, apontando avanços e limites 
no processo de sua implementação. O objetivo principal foi contribuir para o debate das políticas educacionais municipais que visem a implementar uma educação de qualidade, que tenha o compromisso com a emancipação das classes populares.
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Esta pesquisa toma como ponto de partida que há necessidade de educação de qualidade para todos, como condição de formação humana, e que esta se dá por meio da transmissão dos elementos culturais considerados básicos para a vida social. Para identificar fatores relacionados aos docentes que apresentam 
impacto no atendimento dessa necessidade, realiza-se aqui uma análise das relações que se estabelecem entre as condições de formação e de trabalho dos professores de 8.ª série da escola pública do Paraná com a proficiência estudantil. Assim, esta investigação lança um olhar sobre as condições docentes e 
analisa como estas se constituem em peças importantes na construção da qualidade de ensino. Para a análise dessas relações foram utilizadas as informações apresentadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003. A pesquisa aponta a necessidade de políticas públicas de 
formação e de trabalho para os docentes como condição prioritária para a realização da qualidade do ensino.
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A partir de uma análise conceitual de usos aparentemente consensuais do termo qualidade no campo da educação e apoiado sobretudo no conceito de público em Hannah Arendt, o presente trabalho discute a validade do que se denomina aqui narrativa instrumental da qualidade em educação. Essa narrativa se 
assenta na definição de qualidade restrita a determinados resultados obtidos pelos alunos, em termos de seu rendimento cognitivo, em avaliações de larga escala e à utilidade que porventura tenham esses resultados para a esfera social, conseqüência da indefinição dos limites entre as esferas pública e privada, 
típica da Modernidade. Os pressupostos dessa narrativa utilitária se fundam em fins extrínsecos à própria educação escolar, relegando-a à condição de um simples meio para a satisfação de necessidades antes criadas por uma sociedade de consumo do que legitimamente estabelecidas por uma discussão de 
caráter eminentemente público e político. É como se o valor da escola pudesse ser estimado pela riqueza ou pelo status social que proporciona aos indivíduos ou pelo desenvolvimento econômico que pode acarretar. Nesses termos, a formação escolar se vê reduzida a atender a interesses socialmente 
valorizados, supostamente capazes de viabilizar as condições para se obterem mais e melhores resultados, alimentando um fluxo sem sentido. A essa visão utilitária, opõe-se a vocação da educação escolar pública, que, reconhece a natalidade e a iniciação no mundo humano como seu fundamento e assume a 
responsabilidade por esse mundo sob a forma da autoridade a partir de uma herança pública e comum. Nessa perspectiva, a escola tem uma dupla responsabilidade: a preservação das tradições de conhecimento e formas de vida de um mundo preexistente do qual os recémchegados vão se apropriando e a 
possibilidade de agir sobre esse mundo, renovando-o.
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Este trabalho situa-se no contexto das pesquisas que investigam as instituições escolares consideradas de excelência. Objetivou identificar o clima de uma escola de prestígio, orientado pelas características das escolas eficazes. Pretendeu articular as dimensões macro e micro, que permitissem uma 
aproximação à singularidade da instituição. Na primeira parte foram construídos perfis de alunos, pais e professores, a partir de um survey realizado pelo SOCED – Grupo de Pesquisa em Sociologia da Educação da PUC-Rio, do qual participo, na pesquisa Processos de Produção de Qualidade de Ensino, da 
qual constam nove escolas consideradas pela mídia, como algumas das melhores da cidade do Rio de Janeiro. Na segunda parte, foi realizado um trabalho de campo, buscando um olhar mais próximo, que apontasse as peculiaridades e as razões de sua distinção no universo pesquisado. O clima escolar da 
instituição, recorte específico desta pesquisa, parece decorrer, principalmente, da forma como se articulam os recursos disponíveis, a partir do engajamento e a predisposição da maioria dos agentes escolares, para superação das dificuldades, e o fortalecimento das equipes.
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As políticas educacionais implementadas pelo governo na década de 90, sobretudo na gestão fernando henrique cardoso, articulou novos contornos para a regulamentação e gestão da educação superior. novos padrões de gestão, financiamento e organização do trabalho foram implementados, resultando na 
intensificação do processo de privatização da educação superior pública. este processo de privatização da educação superior faz parte de um processo mais amplo de reestruturação econômica, política, jurídica e cultural das sociedades contemporâneas, no qual, a privatização da educação superior pública é um 
dos componentes centrais da reforma do estado, associada à privatização de outras atividades produtivas e sociais. o processo de privatização, portanto, significa delegar ao setor privado responsabilidades públicas, com estratégias de descentralização estatal e reforma cultural. significa também ampliar ainda 
mais a concentração do poder econômico e do saber, cujas consequências evidentemente não são democráticas. em oposição às políticas privatizantes empreendidas pelo governo para as universidades públicas federais, a andes-sn enfrentou e resistiu em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. o 
movimento docente, através de suas estratégias de resistência e enfrentamento, se opôs a agenda neoliberal do governo no período, demonstrando, em meio as adversidades, um vigor de luta em defesa da universidade pública e gratuita brasileira, patrimônio de todos os cidadãos
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Este estudo tem por finalidade investigar como o Estado de Santa Catarina organizou o Ciclo Básico do ensino público durante a Ditadura Civil-militar (1964-1985). Pretende-se explicitar, analisar e compreender o papel do Estado na oferta da educação de Ciclo Básico e sua relação com o setor produtivo. 
Para tanto, o objeto de pesquisa será analisado à luz dos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, partindo das categorias mediação, contradição, e hegemonia. A partir dos anos de 1960, as lideranças econômicas do Estado de Santa Catarina passam a defender o 
desenvolvimento da educação por entenderem que o atraso econômico devia-se ao fato de não existir, no estado, uma educação capaz de alavancar o desenvolvimento econômico. A pesquisa busca demonstrar a não conformidade entre os objetivos reais e os objetivos proclamados na organização do ensino 
público de Ciclo Básico em Santa Catarina; procura evidenciar também que o Estado civil-militar, que é um Estado burguês, proclamou o desenvolvimento da educação pública como fator de desenvolvimento das forças produtivas que teria como conseqüência a elevação da qualidade de vida da população 
catarinense; demonstra que a organização do Ciclo Básico em Santa Catarina deu-se de forma a conduzir o processo histórico buscando consenso em torno das propostas políticas das elites burguesas. Por isso foi sendo organizado legalmente, anunciando uma educação pública, de qualidade para todos 
(objetivos proclamados) e estruturado gradativamente para atender ao mínimo de escolarização sempre justificando que se fazia o "possível". Assim demonstra a legislação analisada, pelos Planos Estaduais de Educação, pela avaliação feita pelo próprio Estado e pelos planos subseqüentes, ou seja, os 
objetivos reais ficam claros quando confrontados com os objetivos proclamados. A contradição não está entre os objetivos proclamados e o que foi realizado e sim entre o que foi proclamado e feito com aquilo que não foi feito. Significa dizer que a contradição está entre o projeto burguês de sociedade e de 
educação e um projeto revolucionário de sociedade e de educação. A presente tese demonstra que a contradição está entre uma concepção burguesa de estado e de educação e uma concepção revolucionária de Estado e de educação
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Quando alunos e alunas são rurais e a 
escola é urbana: o significado do ensino 
médio para jovens rurais

historia das ideias e 
instituicoes 
educacionais

A pesquisa foi realizada no município de Prudentópolis-Paraná, em colégio de Ensino Médio Urbano, no qual alunos e alunas rurais representam 51,5% do total de matrículas do período noturno e procurou captar o significado que alunos e alunas rurais atribuem ao Ensino Médio, bem como suas perspectivas 
em relação ao futuro. Foram realizadas 30 entrevistas, sendo 15 com alunos e 15 com alunas, da 1 a 4ª séries, na faixa etária de 15 a 28 anos. A análise das entrevistas indica que os alunos e as alunas rurais são filhos e filhas de pequenos proprietários, produtores simples de mercadorias, com predomínio de 
área até 50 hectares. Os depoimentos demonstram que, para alunos e alunas rurais o Ensino Médio representa uma preparação para sua inserção no mercado de trabalho urbano. Estudar é visto como condição fundamental para "ser alguém na vida" e "ter um futuro melhor". Constatou-se também que o 
abandono do campo pela juventude não é fruto de uma opção pessoal mas sim contingência da demanda por melhores condições de vida uma vez que 24 dos 30 entrevistados e entrevistadas prefeririam continuar no campo se fosse possível sobreviver do trabalho na terra. As diferenças culturais entre o rural e 
o urbano são evidenciadas pela forma como alunos e alunas se posicionam em relação à vida no campo e à vida na cidade, à escola rural freqüentada anteriormente e à escola urbana atual. Cursar o 3º grau aparece na perspectiva de apenas 05 alunas e 02 alunos. Para os demais a necessidade imediata é 
encontrar um emprego. O que direciona alunos e alunas a migrar para a cidade são as precárias condições da agricultura familiar: falta de preços para os produtos, a interferência das condições climáticas na produtividade, o trabalho árduo e a insuficiência de recursos para a manutenção familiar.
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As organizações não-governamentais e 
a educação básica oferecida aos pobres: 
do consenso da oferta à ação 
privatizante

politica e praxis da 
educacao

Este trabalho desenvolve uma reflexão sobre a atuação das Organizações Não-Governamentais (ONGs) no cenário das políticas sociais, privilegiando a educação básica dirigida aos pobres no Brasil, no período de 1992 a 2002. Trata-se de uma temática relevante, particularmente pela importância que as 
ONGs assumem, tanto no plano internacional quanto em âmbito nacional. Parte-se do pressuposto de que as ONGS são instrumentos de controle (social) para filtragem das demandas sociais em direção ao Estado, especialmente no que se refere à educação básica destinada à pobreza. Reflete-se sobre o 
processo de reconhecimento e expansão das ONGs como reflexo de uma conjuntura política e econômica que deu origem à reforma do Estado, fato que atingiu o campo das políticas sociais. O exame dessas relações complexas somente foi possível pela captação das mediações necessárias para desvelar a 
constituição do terceiro setor, com destaque para as ONGs. Nesse movimento, consideram-se dados relevantes da realidade, para demarcar a amplitude desse fenômeno, com uma breve referência a suas origens, aos marcos de suas relações conjunturais, registrando-se as múltiplas faces dessas Organizações e 
os elementos constitutivos do debate entre diferentes visões quanto à questão do terceiro setor, tendo as ONGs como parte de sua composição. Para tal alcance, prioriza-se o registro de documentos e publicações das ONGs e do governo. A partir desse material, analisam-se os propósitos que estas organizações 
anunciam em correspondência com as necessidades dos segmentos sociais a que prestam seus serviços, considerando-se a conjuntura social, política e econômica brasileira. Escolheu-se o Estado do Maranhão como exemplo desse contexto, pelos altos índices de pobreza e baixo desempenho escolar, e também 
por ser o espaço onde se vem expandindo a ação das ONGs na implementação das políticas sociais. Conclui-se que as ONGs procedem de modo a fortalecer as teses que fundamentam a diminuição da ação estatal na responsabilidade pela educação pública, gratuita e com qualidade social, princípio que está 
sendo negociado por meio da ação das parceiras
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Uma análise das políticas educacionais 
do paraná nas décadas de 1980 e 1990

gestao educacional; educacao ; 
parana; politica e educacao

Neste trabalho, analiso o ideário desenvolvimentista e sua influência nas políticas educacionais do Paraná nas décadas de 1980 e 1990 e suas implicações, buscando para compreender a temática, pressupostos históricos, políticos e sociais. A pesquisa realizada mostrou que a influência das agências 
internacionais de cunho econômico e as estruturas do governo estadual contribuíram para a organização e aplicação de ações educacionais, como também a marcha nacional em nome da redemocratização do país contribuiu para a configuração de uma educação voltada aos interesses políticos, econômicos e 
desenvolvimentistas do Paraná. O estudo se concentrou em quatro gestões estaduais que ocorreram nas décadas referidas: José Richa (PMDB), Álvaro Dias (PMDB), Roberto Requião (PMDB) e Jaime Lerner (PDT/PFL), onde as principais políticas e ações no meio educacional ocorreram repercutindo e 
influenciando até os nossos dias. Todas as questões analisadas foram subsidiadas principalmente por autores com estudos voltados à história da educação paranaense e das políticas educacionais do Paraná, como também documentos oficiais, tendo como base o materialismo histórico.
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A mundialização da educação: o projeto 
neoliberal de sociedade e de educação 
no brasil e na venezuela

planejamento 
educacional

politica e educacao ; reforma do 
ensino ; neoliberalismo

Esta tese investiga o processo de mundialização da educação como elemento de uma nova fase de internacionalização e acumulação capitalistas, conduzida hegemonicamente pelos sujeitos políticos coletivos que assumem o projeto neoliberal de sociabilidade, especialmente o Fundo Monetário Internacional e 
o Banco Mundial, condutores das reformas estruturais para a América Latina e Caribe; definindo quais as conseqüências da consolidação deste projeto, para a redefinição das políticas educacionais na América Latina e Caribe. No contexto da 'refuncionalização do Estado' e da implantação do programa de 
'Educação para Todos', conduzido pelo BM/UNESCO para a região, investigamos o processo de 'desmonte da nação' no Brasil e na Venezuela, enfatizando a educação como elemento do projeto neoliberal e do projeto democrático de massas de sociabilidade e de educação
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As políticas educacionais brasileiras de 
ensino fundamental no contexto do 
mercosul : perspectivas e desafios para 
o processo de integração

politicas publicas e 
educacao
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estado ; educacao de base

Em cenários de globalização e no contexto de discussões a respeito dos impactos dos processos de integração regional (o caso típico do Mercosul) em setores da realidade local e em especial, o setor educacional brasileiro, este trabalho de pesquisa objetivou compreender como este processo, inicialmente de 
caráter econômico, vem abordando a educação e elaborando políticas públicas para o setor. O contraponto globalização/mundialização, regional/local traz impactos que extrapolam as dimensões econômicas destes e afetam dentre outros, o setor educacional. Para tanto, buscou-se compreender a realidade e a 
idealidade das ações e possíveis perspectivas para a educação no interior do processo de integração regional. Aprofundar estudos nesta área torna-se importante no sentido de apontar avanços e lacunas, retrocessos e prioridades, para que realmente as políticas educacionais não se limitem a atender as demandas 
desumanas do mercado
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Uma historia da proposta curricular de 
santa catarina 1988-1991 : políticas e 
textos
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Este trabalho trata da construção da Proposta Curricular de Santa Catarina nos anos de 1988 a 1991. Fundamenta-se na história social do currículo (GOODSON, 1997) na qual procuro perceber os mecanismos criados para elaboração da Proposta Curricular. Questiono a importância das estratégias de governo, 
ao construir uma Proposta Curricular pautada nos princípios democráticos e participativos da comunidade escolar para a redemocratização da sociedade catarinense. Procurando por respostas, estabeleci os seguintes objetivos: 1) Entender a Proposta Curricular como uma ação vinculada ao sistema político 
administrativo do Estado de Santa Catarina na busca da participação; 2) Visualizar, no cenário catarinense, as políticas educacionais como elementos de política de governo no que tange à redemocratização; 3) Perceber os movimentos de permanência e de mudança no currículo proposto no interior do 
documento da Proposta Curricular; 4) Diagnosticar os mecanismos no texto da Proposta Curricular que regulamentam e normatizam a ação dos professores. O trabalho consiste em uma análise documental dos textos que regularam e normatizaram a reorganização curricular no período. Procurei situar os 
acontecimentos históricos, políticos, sociais e econômicos concomitantes à narrativa da história da produção da proposta curricular.
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A implantação oficial da pedagogia 
histórico crítica na rede pública do 
estado do paraná (1983-1994): 
legitimação, resistências e contradições

filosofia , educacao, 
historia e sociedade

Investiga o processo histórico de superação da ditadura militar (1964-1985) e o conseqüente esgotamento de suas políticas educacionais e pedagogias impositivas. Recompõe o cenário de enfrentamento eleitoral das oligarquias e grupos regionais com o rearranjo jurídico e político da ordem institucional na 
crise do regime de exceção. Reconstrói os debates sobre as políticas educacionais e pedagogias críticas destacando a densidade orgânica e natureza emancipatória da Pedagogia Histórico-Crítica. Analisa as formas artificiais e imposições autoritárias de princípios e teses da pedagogia Histórico-Crítica na 
conjuntura de hegemonia dos governos estaduais do PMDB a partir de José Richa, Álvaro Dias e Roberto Requião. Estende a análise para o reformismo neoliberal dos anos 1990 e afirma a atualidade crítica e densidade política da educação e pedagogia Histórico-Crítica, para o Paraná e para o sistema 
educacional naciona
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A universidade no papel: a 
implementação da universidade do 
estado de minas gerais na perspectiva 
do processo legislativo (1989-2004

Trata-se de levantamento documental, no campo da política de educação superior. A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), criada pela Constituição Mineira de 1989, não foi implementada de acordo com a proposta original, que previu a absorção de fundações educacionais privadas, instituídas 
pelo Estado. Nove fundações, dos municípios de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba, Lavras, Passos, Patos de Minas e Varginha, optaram por integrar a UEMG. O Governo do Estado, entretanto, não instalou, no prazo de dois anos, as unidades da UEMG que seriam formadas pelas 
instituições de ensino superior mantidas por essas fundações. A implementação da UEMG foi analisada na perspectiva do processo legislativo, no período de 21/09/1989 a 17/12/2004. Constatou-se a inaplicabilidade dos dispositivos que criaram a Universidade, diante da intransponível barreira da previsão de 
absorção de fundações privadas, agravada pela ausência de vinculação de recursos orçamentários. Discutiu-se a tramitação das cinco proposições mais relevantes e o funcionamento de duas Comissões Especiais na Assembléia. Foram analisadas duas ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação civil 
pública. A criação da UEMG, entendida como concessão, não resultou da aspiração das fundações privadas, que se comportaram passivamente ao longo do seu processo de implementação. O Executivo manifestou, em diferentes momentos, seu desinteresse pela UEMG. O Legislativo procurou impedir, num 
primeiro momento, que a absorção das fundações se desse de modo automático, por decreto do Executivo, impondo novas exigências, requisitos e critérios de prioridade. Em vários momentos o Legislativo tentou criar novas unidades da UEMG, beneficiando determinadas cidades e entidades, e buscou, 
também, garantir a vinculação orçamentária. Constatou-se que a UEMG existente em 2005 guarda semelhança apenas no nome com a Universidade criada pela Constituição Mineira de 1989, que não saiu do papel.
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O ensino superior como atividade 
empresarial e o cidadão mínimo no 
brasil: o peso da mão liberal e a marca 
de uma aliança não visível. Uma análise 
do ensino superior brasileiro a partir 
dos dilemas que envolvem as políticas 
públicas
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Com a presente dissertação de mestrado, tivemos o objetivo de analisar o essencial das políticas destinadas ao Ensino Superior no Brasil, principalmente as implantadas no século XX e início do XXI, tendo em vista a persistência dos dilemas e desafios que permeiam os comportamentos e as ações sociais no 
país. Partimos da perspectiva de que o sistema de ensino enfrenta, de um modo geral, uma série de entraves institucionais, repercutindo na falta de qualidade da educação, na contenção e evasão dos estudantes, no baixo reconhecimento e remuneração dos profissionais da área, no oportunismo político que 
nada de positivo acrescenta ao país etc. Na metodologia, utilizamos pesquisas bibliográficas e documentais. Em termos bibliográficos, consideramos as áreas de contato entre a sociologia, a ciência política, a filosofia, a economia e a física; no que diz respeito às políticas públicas, a importância da sociedade 
civil organizada, o liberalismo, a ciência etc. No aspecto documental, por sua vez, utilizamos leis, decretos, relatos, enfim, registros que, quando observados conjuntamente, resultaram em evidências e hipóteses que se entrelaçam e que foram organizados em três momentos do trabalho. No primeiro, a 
consideração da "realidade" histórica, social, política e econômica em que as políticas para o Ensino Superior estão sendo implantadas, corroborando uma hierarquia social autoritária. No segundo, a necessidade de se conceituar as políticas públicas num contexto de relativo avanço democrático, revelando 
estratégias destinadas a limitar a participação social no que diz respeito à deliberação sobre a destinação dos fundos públicos. No terceiro momento, a análise do conjunto das políticas adotadas, tendendo a reafirmar uma sociedade excludente e desigual. Concluindo, o enfretamento das questões prementes para 
o Ensino Superior a partir do conjunto das políticas, que poderiam ser pensadas com a perspectiva da sociedade na qual estão inseridas, indicou uma continuidade de princípios e diretrizes, de cunho liberal, a ser superada. Sem a perspectiva de uma ruptura política profunda, pode-se considerar que a 
atualização, em termos de políticas educacionais, tem sido totalmente contrária às demandas que pautam o país. Na ausência de uma transformação ampla desse quadro, a lógica que tem pautado as políticas no Brasil continuará respondendo a um projeto de país subordinado, contrário aos interesses da 
sociedade e, portanto, de nada adiantando tal ou qual política sem a consideração da "força das coisas" na sua totalidade e a sua aceitabilidade interna.
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Políticas públicas para a sociedade da 
informação: a universalização e a 
democratização da informação e do 
conhecimento

cultura e processos 
educacionais
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Inserindo-se na linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais, a presente dissertação tem como objeto a sociedade da informação. Sua problemática central está em compreender que tipo de inserção o estado brasileiro vem promovendo, por meio de políticas públicas, tendo em vista a demanda para uma 
adaptação permanente das nações, das instituições e dos sujeitos às novas configurações do mundo moderno, que ressalta a informação e o conhecimento como valores estratégicos para o desenvolvimento social, econômico e cultural das nações. Tendo em vista a compreensão desses processos no âmbito do 
estado brasileiro, a pesquisa exigiu a análise dos planos, diretrizes e metas registrados nos documentos oficiais do ministério de ciência e tecnologia, do ministério de comunicação e do ministério de educação. considerou-se, ainda, a tradição do planejamento público no Brasil, a suposta ampliação da 
participação democrática na sua elaboração e a construção de um sistema nacional de ciência e tecnologia, atentando para os novos espaços da política, agora centrados nas orientações mundializadas. Dos documentos analisados depreendem-se três categorias de políticas públicas: a primeira viabilizaria as 
condições objetivas por meio da infraestrtura e dos equipamentos; a segunda, ainda como condição objetiva, visa a construção de sistemas ou redes de informações; enquanto a terceira atua na formação da competência dos sujeitos para acessar os conteúdos disponibilizados pelas novas tecnologias. Refere-se, 
pois as condições subjetivas, podendo se desdobrar em formação técnica, ideológica ou crítica. A pesquisa orientou-se pelos fundamentos da teoria crítica, em que a compreensão dos nexos do objeto se dá a partir das contradições e possibilidades existentes dentro da estrutura que o determina, o que ressaltou 
um duplo potencial da sociedade da informação - de emancipação, podendo contribuir para a formação de um sujeito consciente e transformador da realidade, uma vez que potencialmente amplia a universo de informações; e de dominação, quando essas informações, oferecidas pela indústria cultural, 
promovem uma consciência coisificada, reproduzindo a realidade. As relações recíprocas e contraditórias entre técnica e sociedade, estado e sociedade civil, economia e educação, evidenciam que a corrida pela modernização atinge de forma simultânea e desencontrada tanto os governos, quanto a sociedade 
civil. de forma específica, a educação, nesse contexto, assume mais uma incumbência, sendo cada vez mais essencial para o constante processo de modernização da estrutura social, seja na promoção da universalização das novas tecnologias, seja na constante adaptação que vem reorientando a noção de 
formação, o que reafirma a dupla e antagônica possibilidade da sociedade da informação.
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O presente trabalho intitulado Educação entre Grades: um estudo sobre a Educação Penitenciária no Amapá traz à discussão o entendimento do fenômeno preso versus educação versus ressocialização, de forma a subsidiar pesquisadores e Administração Pública em geral. O objetivo básico consistiu em 
compreender e analisar a educação ministrada na Escola do Complexo Penitenciário do Amapá, que está sob a administração da Secretaria de Estado da Educação. Para sustentação teórica buscou-se discutir desde as leis que prevêem as garantias dos direitos dos presos à educação, assim como, o que de mais 
atualizado os autores nacionais e estrangeiros vêm produzindo e publicando sobre o tema. Como abordagem metodológica utilizou-se o Método Histórico-Descritivo das Ciências Sociais e o Estatístico, para que se pudesse tabular os dados, e a partir desse momento, proceder a uma análise interpretativo-
qualitativa, tendo por referência eixos temáticos centrais. Como técnica de pesquisa utilizou-se Questionário e Entrevista Semi-Estruturada. Partindo-se da premissa de que a educação ofertada no IAPEN não tem cumprido com seu papel ressocializador, foi possível responder as seguintes indagações: como se 
dá a relação professor e aluno, a metodologia, e o conteúdo ministrado na E.E.S.J? Qual a formação dos profissionais que diretamente trabalham com o aluno-detento? Com base nesses questionamentos foi possível formular a hipótese de que a educação ajuda na reintegração do aluno-detento, porém não 
sendo plenamente confirmada pelos dados empíricos, representados pelos seguintes resultados: para o aluno-detento a educação representa apenas uma forma de sair da cela e poder dar um passeio pelos demais prédios do IAPEN, assim como, um mecanismo de comunicação, pois entende que dificilmente 
terá chance de conseguir um emprego aqui do lado de fora, uma vez que, o que aprende, não o ajuda para inseri-lo na sociedade em geral, seja pelo trabalho ou pela educação. Com relação aos professores, eles acreditam constituir um elo entre a cultura em geral e a cultura prisional. É importante mencionar 
que por mais que se esforcem para oferecer ao aluno-detento uma boa educação, as condições de trabalho não atendem suas necessidades, tendo muitas vezes que improvisar nas aulas, em virtude de que a escola-campo, em muitas oportunidades, não tem sequer o giz, muito menos, recursos didático-
tecnológicos. No que se refere aos gestores, foi possível perceber que não medem esforços para fazer a escola funcionar para poder atingir seus objetivos, encontrando-se imbuídos de estruturá-la para ser o referencial de educação prisional no Estado.
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O presente estudo insere-se na linha de e Gestão em educação do Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Uberlândia e tem como objetivo de investigação a Fundação de Apoio Universitário (FAU) na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A fundação de apoio 
Universitário foi fundada em 1982 e tem como finalidade contribuir com a UFU na consecução dos seus objetivo de s ensino, pesquisa e extensão. Este estudo tem como objetivo geral analisar o papel da FAU frente à UFU no contexto das políticas educacionais para educação superior no limiar do século 
XXI. Ao lado desse objetivo geral, pretende-se também analisar as implicações e relações da FAU com a UFU, suas dificuldades, o impacto da Fundação com relação ao trabalho docente, sua contribuição com relação ao trabalho docente, sua contribuição no que diz respeito ao financiamento e á autonomia 
universitária no contexto das políticas educacionais para a educação superior nos anos de 1990. Desse modo discute o papel da FAU a partir das transformações socioeconômicas que engendram e determinam as políticas educacionais, em especial aquelas voltadas para a educação superior, no final de século 
XX e início do século XXI. Quanto ao aspecto metodológico, este trabalho é de cunho investigativo e se insere no campo pesquisa qualitativa, por acreditar que a condução da pesquisa nesse campo metodológico possibilita ao pesquisador construir uma visão mais global nos aspetos sociais econômicos e 
políticos. A escolha da FAU como objeto de estudo decorreu da grande interação que ela possui com a UFU, por meio do conjunto das Unidades Acadêmicas que compõe essa universidade.O processo de coleta adotado foi a entrevista seni-estruturada. As análises desenvolvidas evidenciam que a Fundação de 
Apoio Universitário, na sua relação com a UFU, muito tem contribuído para a dinamização das ações administrativas no âmbito das unidades acadêmicas e da própria Universidade como um todo. Por sua vez, quanto ao impacto da FAU no que se refere ao financiamento da UFU, observou-se que ele é 
insignificavamente pequeno, quanto ao volume dos recursos captados, porém de grande importância para se alcançar a dinamização acima referida. Observou-se, também, que para a maioria dos sujeitos entrevistados a participação de docentes da Universidade em atividades desenvolvidas por meio da FAU 
não tem trazido maiores prejuízos para o conjunto das atividades desses docentes na Universidade. Quanto a privatização da educação superior, Os sujeitos entrevistados evidenciam que a atuação de fundações como a FAU, não é determinante, pois essa privatização tem caminhado por outras trilhas e já 
atingiu patamares em que a manutenção de algumas instituições públicas, gratuitas, acaba se constituindo em fator de equilíbrio entre as instituições nesse nível de ensino. Conclui-se, ainda, que se as Universidades tivessem maior 
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A reforma do ensino médio no Brasil conferiu à escola de nível médio a função de aprofundar os conhecimentos adquiridos no nível anterior, de modo a possibilitar ao aluno o prosseguimento dos estudos na educação superior, como também de garantir a preparação básica para o trabalho e o exercício da 
cidadania. Dois documentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM, apresentam os princípios filosóficos e curriculares que a orientam, além de conterem as competências básicas a serem desenvolvidas pelos 
alunos nesse nível de ensino. Com base nesses documentos e tendo em vista que a reforma retirou formalmente a Literatura como área de conhecimento do currículo de ensino médio, a pesquisa em questão procura investigar o ensino de Literatura, após a reforma desse nível de ensino, sob o delineamento de 
três campos teóricos convergentes, quais sejam, a Literatura e seu ensino, a reforma educacional como política pública de Estado e os professores e seus saberes. Para tanto, foi aplicado um questionário semi-estruturado a 38 professores de Literatura de escolas públicas e particulares de ensino médio do 
Distrito Federal, cujas instituições obtiveram as maiores médias no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM do ano de 2005 e entrevistados dois professores cujas respostas destacaram-se dos demais. O tangenciamento entre os campos teóricos e a pesquisa de campo permitiu conhecer o perfil de 
professores bem sucedidos de Literatura do Distrito Federal, suas práticas pedagógicas e saberes, bem como esses saberes coadunam-se com os princípios e diretrizes reformistas, de modo a traçar um panorama do ensino de Literatura, após a reforma do ensino médio nessa Unidade da Federação.
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Este estudo tem por objetivo avaliar as estratégias adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo, na implementação da politica educacional para o Ensino Fundamental, de 1983 a 1992. Iniciahnente, a pesquisa dimensiona o contexto que antecede a adoção das medidas, procurando resgatar o modo pelo qual 
o sistema de ensino paulista ampliou a oferta de vagas ao longo dos anos setenta. Em etapa posterior, o estudo recupera os apontamentos de pesquisas institucionais que, de modo precursor, apresentaram, através de indicadores qualitativos, mecanismos que, no interior escolar, impediam a oferta de uma 
escola pública de qualidade. Averiguase, numa perspectiva histórica, como as informações obtidas nesses estudos validaram a pertinência das ações implementadas pelo sistema de ensino paulista a partir de 1983. Nesse contexto, procede à investigação das políticas educacionais empreendidas pelo governo 
paulista visando à regularização do fluxo escolar e ocorre à análise dos principai s aspecto s d e c ad a uma dess as aç õ es e de suas formas de imp lem entaç ão , buscando aferir, quantitativamente e qualitativamente, seu impacto sobre o ensino fundamental. Na conclusão, são destacados os aspectos da 
implementação das políticas educacionais frente ao modo como têm sido idealizadas. Com esse estudo, pretende-se contribuir para a discussão sobre a melhoria da escola pública de ensino fundamental.
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Este trabalho apresenta um estudo sobre a formulação e implementação de Políticas Públicas voltadas para o atendimento às crianças de 0 a 6 anos em instituições de educação infantil na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo, no período de 2001 a 2008. Neste período, dentre outras ações, 
destacaram-se dois projetos que tiveram como objetivo (mesmo que em um deles isso não tenha ficado explícito) o aumento do número de vagas em creches e pré-escolas municipais e a consequente diminuição do número de crianças em listas de espera por este atendimento. O primeiro deles, implementado 
no período de 2001 a 2004, durante a gestão petista do Prefeito Antônio da Costa Santos, conhecido por Toninho (assassinado em 2001) e posteriormente pela Prefeita Izalene Tiene (vice-prefeita de Campinas que assumiu a prefeitura após a morte do Prefeito Antônio da Costa Santos), chamado de 
Agrupamentos Multietários baseava uma nova organização no atendimento às crianças, antes divididas em turmas com mesma idade, e que passaram a ser divididas em turmas com idades aproximadas. O segundo projeto, iniciado na primeira gestão pedetista do Prefeito Dr. Hélio de Oliveira Santos, de 2005 
a 2008, denominado Naves-Mãe se concentra em construções de unidades escolares pelo governo municipal e gerenciadas por entidades não-governamentais, através de parcerias público-privadas. Estes dois projetos demonstram dois tipos de políticas diferenciadas (uma que buscava fortalecer o papel do 
Governo municipal nas políticas de educação infantil enquanto principal responsável pela criação, manutenção e organização das vagas em equipamentos municipais de educação infantil públicos municipais e outra que entendia a função do Estado como gerenciador das políticas através de parceiras com 
entidades sem fins lucrativos para a diminuição do déficit de vagas em educação infantil no município de Campinas) que são apresentadas neste trabalho e que, a partir desta discussão, pretende servir de base para a busca de outras alternativas para possibilitar um maior e melhor atendimento na educação 
infantil municipal.
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O objeto de estudo desta tese é Educação de Jovens e Adultos no Paraná e no Brasil, a partir dos anos 1990, como resultado da reforma educacional ocorrida no país na última década do século XX, sob a coordenação do Ministério da Educação e influenciada pelos organismos multilaterais e a nova 
reconfiguração do capital no mundo do trabalho. O objetivo é contribuir no debate sobre a Educação Pública Brasileira, centrando a discussão na EJA, no período delimitado, tendo como fio condutor a questão escolarização versus in(ex)clusão do mundo do trabalho, no contexto da globalização do capital. 
Pensamos que a análise dessas questões não podem ser desvinculadas dos pressupostos teóricos que dão sustentação às políticas educacionais, adotadas pelos governos, sendo necessário a compreensão de como essas políticas são geradas e quais são os efeitos pretendidos
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O presente trabalho se situa na Linha de Pesquisa: políticas e Gestão em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e se propõe a investigar, a partir da análise das políticas educacionais dos anos de 1990, a implantação do convênio estabelecido entre a 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU e a Prefeitura Municipal de Uberaba – PMU através da Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba – FUMESU. Nossa trajetória foi construída a partir da análise das mudanças no mundo do trabalho, no papel do Estado no contexto das políticas neoliberais 
e das prescrições dos organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional-FMI e o Banco Mundial-BM para os países em desenvolvimento como também as interferências desse contexto nas políticas educacionais para o ensino superior. As duas últimas décadas do século XX foram marcadas por 
profundas mudanças no mundo do trabalho com a introdução das novas tecnologias, coma implantação das políticas neoliberais e, conseqüentemente, uma nova reestruturação da sociedade capitalista. Nesse quadro verificaram-se desdobramentos também na atuação e papel do Estado,inclusive na educação, 
por meio das políticas educacionais implementadas, em diferentes campos. No que se refere ao ensino superior, objeto de estudo desse trabalho, pode-se verificar que essas mudanças têm implicado em novas formas de organização, assim como uma expressiva expansão desse nível de ensino no setor privado 
e uma nova configuração do setor público. Sustentados pela metodologia qualitativa trabalhamos com a análise documental considerando alguns aspectos da análise d conteúdo como a ausência, a presença e a freqüência com que as categorias eleitas no referencial teórico e outras construídas a partir dos 
documentos analisados apareceram, haja vista que a análise de conteúdo busca evidenciar o que está subjacente ao que aparentemente se vê, assim como procura compreender a subjetividade do conteúdo analisado face ao contexto em que o objeto está inserido. A experiência analisada sugere uma mudança no 
caráter da FEU/FUMESU com dimensões e características que a diversificação e diferenciação institucional podem assumir a partir da criação de outros modelos institucionais que podem surgir, marcados por um profundo hibridismo dos modelos previstos na legislação atual. Também evidencia os caminhos 
percorridos para o processo de ampliação da privatização da educação superior, inclusive com o apoio do poder público estatal
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Esta tese tem como objeto de estudo a Revista Criança. Analisa os números publicados entre 1982 e 1985 e analisa também os planos, programas, projetos, legislação, pareceres e documentos oficiais referentes ao período que antecedeu à sua publicação. Investiga nos artigos da revista, como é veiculado o 
pensamento político do MEC durante a ditadura militar. Esta pesquisa problematizou o fato de essa publicação ter sido produzida pelo Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização e a partir de entrevistas verificou a prioridade que foi dada à Educação Pré-Escolar, quando o MEC lança em 1981 o 
Programa Nacional de Educação Pré-Escolar e incumbe o Mobral de atuar na Pré-Escola, na faixa etária de 4 a 6 anos com crianças de baixa renda. A pesquisa mostra que a Revista Criança inicia sua publicação em 1982, sendo o primeiro periódico deste país, de abrangência nacional para a área da Educação 
Pré-Escolar e que foi editado num momento histórico de embates e contradições e muita violência com furto de direitos ao mesmo tempo em que ao eleger este novo ator apresenta uma concepção ambígua de criança, de infância, trazendo artigos que discriminam as camadas populares e as professoras da 
área. Veicula uma concepção político-pedagógica que se assenta na ação voluntária, no esforço da comunidade, no baixo investimento público, na remuneração simbólica dos “monitores”, no aproveitamento de espaços ociosos e na sucata para o desenvolvimento das atividades com as crianças. Este 
doutorado pretende contribuir para a construção de uma Pedagogia da Educação Infantil assim como para a formação docente nessa área. Palavras chave: Mobral, Revista Criança, Pedagogia da Educação Infantil, Pré-Escola, Política Educacional
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 Este trabalho se inscreve na temática organização e gestão dos processos de formação humana, com enfoque na área de educação e trabalho, objetivando analisar as políticas de qualificação dos servidores públicos federais, na proposta de reestruturação e reforma do Estado, expressada pelo neoliberalismo 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, verificando as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as exigências dos servidores se adequarem às novas competências. Trata dos programas de qualificação dos servidores públicos federais, orientados para a reconstrução do Estado, e para a passagem 
do Estado Burocrático ao modelo gerencial. A reforma do Estado inicialmente é abordada e priorizada como resposta à crise provocada pelo fim do Welfare State e o surgimento de um novo Estado, tido como neoliberal, por focar-se no mercado, como regulador das políticas de ajuste fiscal e contenção dos 
gastos públicos. A evolução da administração pública brasileira é abordada para compreensão das limitações impostas pela herança patrimonialista e clientelista existente no aparelho do Estado, e pelo modelo burocrático ainda existente na esfera pública. A reforma do Estado é valorizada pela busca de 
eficiência, de melhoria dos serviços prestados à sociedade e pelos aspectos de controle e desenvolvimento da área de recursos humanos.
 Este estudo buscou destacar a existência de programas de capacitação de pessoal, que somados às políticas que tratam dos processos de seletividade, remuneração, avaliação meritória por desempenho e produtividade, e valorização das carreiras exclusivas do Estado, compõem o arcabouço conceitual para a 
reforma da administração pública no Brasil. Contudo, observou-se que o investimento em profissionalização e qualificação dos quadros feito até então, bem como as propostas políticas de valorização do servidor, não promoveram a mudança cultural e política esperada na reorganização estrutural do setor 
público.
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Esta dissertação trata da política educacional implementada pela primeira gestão do Partido dos Trabalhadores no município de São Carlos (SP), entre os anos de 2001 e 2004. Nosso objetivo foi avaliar em que medida tal política contribuiu para a democratização da educação na cidade, no sentido da 
construção de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos. Primeiramente, procuramos situar nosso objeto no âmbito do processo de democratização da educação no Brasil, o qual tem ocorrido, de forma mais efetiva, a partir da ditadura militar (1964-1985). Consideramos ainda o programa petista 
para a educação e a experiência de algumas administrações municipais emblemáticas do partido. A pesquisa, de caráter documental, se realizou com o concurso das seguintes fontes primárias: artigos de jornal e documentos oficiais da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e da Câmara Municipal. A descrição da política educacional implementada na cidade pelo governo do PT foi realizada com base nas cinco diretrizes que o partido, em nível municipal, formulou para a educação: democratização do acesso, democratização da gestão, melhoria da qualidade de ensino, 
educação de jovens e adultos e educação inclusiva. Ações foram realizadas no sentido da democratização do acesso à educação infantil, com ampliação e construção de escolas e convênios com creches filantrópicas. No âmbito da gestão democrática, foram realizadas eleições para diretores, instituídas as 
Conferências Municipais de Educação, criados os Conselhos de Escola e revitalizado o Conselho Municipal de Educação. Foram construídas as Escolas do Futuro, com laboratórios de informática e bibliotecas, realizados cursos de formação continuada aos docentes e iniciadas as discussões para a 
reformulação do Estatuto do Magistério Municipal. Implantaram-se os programas MOVA e “Brasil Alfabetizado”, e as escolas foram preparadas para receber alunos com necessidades educativas especiais. Apesar dos avanços registrados com relação à situação anterior, concluímos que os objetivos do 
governo petista de São Carlos para a educação, em sua primeira gestão, foram apenas parcialmente alcançados, e que mais ações poderiam ter sido realizadas no sentido de fazer avançar o processo de democratização da educação no município.
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Esta pesquisa foi dedicada à abordagem das estratégias de reforma da educação pública na capital federal do Brasil entre os anos de 1922 e 1935. Ela teve como objetivo compreender as iniciativas de implementação de políticas públicas na área da educação, então acionadas na Diretoria Geral de Instrução 
Pública do Distrito Federal. Em especial, propôs-se a investigar as ações que Carneiro Leão no quadriênio 1922- 1926, Fernando de Azevedo entre 1927 e 1930 e Anísio Teixeira de 1932 a 1935 desenvolveram nessa instância da prefeitura do Rio de Janeiro. Para tanto, pesquisou uma série de textos 
produzidos no âmbito da administração pública. Relatórios, atas e legislação, bem como correspondências e até publicações em periódicos informaram acerca das várias tentativas de controle das práticas escolares e seus óbices. Igualmente, foram fontes para o estudo da administração central do ensino no 
Distrito Federal as memórias e parte da produção intelectual de seus principais componentes. Ao final da análise, concluiu-se que toda uma inconfessa atividade de improvisação e invenção cotidiana contribuiu para a reforma da educação pública no período. No estudo dos serviços educacionais e de sua 
burocracia, sobretudo, interessou mostrar as estratégias de controle e organização do funcionamento escolar como uma incessante invenção de subterfúgios e artifícios da ação administrativa. Para além disso, importou considerar o modo de administrar a educação pública segundo suas formalidades, a partir 
das suas normas regulamentares. Nesse sentido, predominou uma preocupação com os desdobramentos que, por meio das estratégias de reforma do ensino, a ação sobre os espaços e temporalidades da escola, sobre a carreira docente e sua especialização e sobre as populações escolares logrou alcançar à 
época. Em virtude dessas relações, a pesquisa, por um lado, ocupou-se da inventividade da ação administrativa e, por outro, das políticas públicas de educação que a Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal gerou entre 1922 e 1935.
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A presente pesquisa procura compreender o processo de organização da instrução pública elementar no Brasil imperial. Para tanto realizei um estudo comparativo entre as ações implementadas pela Corte, e as províncias do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. O objetivo central é compreender a ação estatal 
na definição das políticas de instrução pública, no período compreendido entre 1834-1889. O ponto de partida foi o Ato Adicional de 1834, em virtude de a historiografia atribuir a ele a responsabilidade pelo fracasso e desorganização da educação nas províncias. Para a grande maioria dos historiadores a 
descentralização fragmentou os parcos projetos e recursos existentes, contribuindo para a proliferação de leis contraditórias, e na prática pôs por terra a instrução elementar no Brasil imperial. Assim, pretendo com este estudo suscitar o debate com a historiografia educacional brasileira referente ao papel do 
Ato Adicional de 1834, e sobre a forma de organização da instrução elementar no Império. A pesquisa utiliza-se basicamente de fontes primárias, destacando-se os relatórios dos ministros que ocuparam a pasta do Ministério dos Negócios do Império, dos presidentes de províncias, dos inspetores de instrução 
pública, da legislação educacional produzida pelas quatro unidades administrativas no período correspondente, além de diversos autores do século XIX. O mergulho nas fontes primárias trouxe a luz um conjunto significativo de informações, que permitem fazer uma revisão no discurso historiográfico, sobre a 
forma de organização da instrução elementar no Império. A documentação trabalhada permite estabelecer relações claras entre a organização da instrução pública nas províncias e o processo de construção e constituição do Estado imperial e da classe senhorial. Nos documentos também fica explicita a força 
política do grupo conservador radicado na Corte e Província do Rio de Janeiro. Os princípios de ordem, hierarquização, centralização e moralidade constituíram-se em basilares na organização da instrução pública elementar visando preparar os futuros cidadãos para viver numa sociedade ordeira, onde cada 
classe deveria ocupar determinado espaço e função na estrutura social. O estudo está dividido em três partes. A primeira intitulada – o Ato Adicional: a educação em uma encruzilhada, qual caminho seguir? – Composto de dois capítulos, a saber: Da independência à crise do Império: a dialética do poder, e o 
Ato Adicional: limites, possibilidades e historiografia. Na segunda parte – denominada de instrução pública imperial a partir das fontes primárias – procurei escrever a história de cada uma das unidades comparadas, tendo como base os relatórios dos ministros, dos presidentes de províncias, de inspetores, 
articulando com o conjunto da legislação que foi sendo produzida, decretada e implementada em cada uma das unidades administrativas. A terceira nomeada de – a legislação educacional e a construção do Império – dividida em três capítulos: os agentes da inspeção nas leis, nos discursos e na ação; currículo: 
instruir ou educar?; e o professor: do processo de seleção a agente de civilização. Neles, as fontes centrais foram os regulamentos, mas ao mesmo tempo, também utilizei os relatórios de inspetores, de presidentes e de autores do século XIX. A pesquisa permite afirmar que a instrução pública primária foi 
relevante para a construção e difusão do modelo de sociedade e Estado que se tornou vitorioso ao longo do século XIX, o qual ainda manifesta várias práticas nos dias de hoje.
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Esta tese tem por objetivo analisar as estratégias de educação política implementadas pela classe burguesa no Brasil contemporâneo para difundir parâmetros de uma nova sociabilidade. Para isso, analisa os fundamentos políticos que orientam tais estratégias e as formas de intervenção realizadas por seus 
aparelhos privados de hegemonia, na sociedade civil, e pelos seus intelectuais na aparelhagem de Estado. O referencial teórico-metodológico de análise é baseado no historicismo gramsciano. As fontes utilizadas foram produções bibliográficas e documentais de organismos da classe burguesa e de órgãos do 
aparelho de Estado que atuaram na educação da nova sociabilidade. O estudo procura mostrar que os fundamentos das estratégias de educação política estão inseridos no programa neoliberal da Terceira Via, sistematizado nos anos de 1990, a partir das experiências de diferentes governos identificados com a 
nova social-democracia. Procura mostrar também que as ações burguesas destinadas a educar os trabalhadores acabaram resultando na reeducação da própria classe burguesa. O estudo verifica que esse movimento foi conduzido pela ideologia da responsabilidade social e que, de fato, existe no Brasil uma 
nova pedagogia da hegemonia. O estudo demonstra que a classe burguesa se reformulou para, no limiar do século XX, ordenar intervenções políticas destinadas a educar a nova sociabilidade por meio da difusão de novos parâmetros de participação, de cidadania, de coesão social e de colaboração entre as 
classes sociais no Brasil.

 http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042390933003017001P2 

andrea 
barbosa 
gouveia

rubens barbosa 
de camargo

Partidos políticos e trajetórias da 
política educacional municipal: um 
estudo sobre a administração do pfl em 
curitiba e do pt em londrina (2001-
2004)

estado, sociedade e 
educacao

educacao; partidos politicos; politica 
educacional municipal

A questão principal desta tese é a análise da política educacional municipal em gestões de partidos políticos de perfil divergente no espectro político brasileiro. As gestões municipais analisadas foram do PFL em Curitiba e do PT em Londrina, cidades do Paraná, no período de 2001-2004. A metodologia de 
pesquisa foi documental e incluiu tanto dados diretos das administrações municipais (relatórios, orçamento, legislação etc.) quanto dados indiretos, em especial do INEP/ MEC. Para a análise, construiu-se uma matriz de comparação entre projetos de esquerda e de direita na administração municipal e no 
debate educacional. A matriz sustenta-se em alguns pressupostos teóricos: concepção de Estado como espaço de disputa entre classes e frações de classes (POULANTZAS, 1985); o reconhecimento de que tais disputas implicam processos em que o poder público parece desnecessário pela despolitização das 
explicações acerca da ação do Estado (OLIVEIRA, F. 1999; BORON, 2001) e o reconhecimento de que em tais disputas há inovações que repolitizam este debate (AVRITZER, 2000). No campo da educação o pressuposto é de que a política pública incorpora uma perspectiva de justiça social e sobre o papel 
do Estado (FIGUEIREDO, 1997) e que, em especial a política educacional expressa uma concepção de sociedade (GRAMSCI, 1978; FREIRE, 2000). A matriz de comparação de projetos educacionais procurou ser resultado da experiência brasileira nas administrações públicas pós-ditadura e do diálogo com 
a literatura especializada. Tal matriz busca radicalizar os projetos educacionais em disputa na realidade brasileira em diferentes âmbitos da política educacional: condições de acesso, proposta pedagógica, gestão do sistema e da escola, financiamento da educação e as condições dos trabalhadores. Esta 
radicalização permitiu definir que, para esta tese, um projeto de esquerda tende a afastar-se das soluções de mercado enfatizando a realização do direito à educação como tarefa pública, enquanto um projeto de direita tende a buscar no próprio mercado soluções para o atendimento da população; assim como 
um projeto de esquerda pressupõe participação institucionalizada nos processos decisórios, enquanto à direita, ainda que haja estratégias de participação, esta se faz numa perspectiva subordinada. Na análise dos casos optou-se por aprofundar a comparação nos âmbitos do acesso à escola; da gestão do sistema 
e das escolas em cada cidade e do financiamento da educação municipal. Se para construir a matriz que definiu o que seria um projeto de esquerda e de direita a opção foi por radicalizar os extremos, a análise dos casos buscou o oposto: captar os movimentos contraditórios da administração pública que 
dialoga com os extremos e constrói soluções possíveis para responder aos diferentes projetos. Que respostas e que perspectivas são mais fortes em cada gestão dependerá das forças presentes em cada contexto, tais forças foram aqui sintetizadas em termos partidários. Quanto aos resultados, em geral, pode-se 
afirmar que a pesquisa permite identificar no âmbito da gestão da escola e da rede diferenças significativas entre as administrações do PFL e do PT; em termos de acesso as diferenças são pouco significativas e em termos de financiamento foi possível identificar nuances que diferenciam a ação das 
administrações.
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Esta dissertação focalizou a função regulatória do Poder Público Municipal sobre as Instituições de Educação Infantil Particulares, tomando como objeto de estudo a organização e práticas do Município de Porto Alegre. Apesar do município de Porto Alegre contar com uma administração pública de 
reconhecida organização geral e de atenção à educação popular, a justificativa deste estudo foi calcada no percentual aquém do desejado de escolas particulares autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME), aproximadamente 6%, no ano de 2007. No Brasil, o ensino é livre à iniciativa privada, 
desde que esta cumpra com as normas gerais da educação nacional – LDB – estabelecidas em lei. Sabe-se, também, que é de iniciativa da mantenedora o credenciamento junto à Secretaria Municipal de Educação (SMED), bem como atender às exigências estabelecidas pelo Conselho Municipal de Porto 
Alegre. Se, em 2007, apenas vinte escolas particulares haviam recebido a autorização para funcionamento, em que condições estariam funcionando as outras 291 escolas privadas? A Educação Infantil, reconhecida como primeira etapa da Educação Básica, embora não seja obrigatória, é um direito da criança e 
um dever do Estado. De acordo com o artigo 206, inciso III da Constituição Federal Brasileira, coexistem dois gêneros de escolas: as públicas e as privadas; estas últimas podem ser lucrativas (particulares) ou não (comunitárias, filantrópicas e confessionais). Todas elas prestam um serviço de interesse público 
(educação escolar), apesar das privadas poderem reger-se pelo sistema contratual de mercado (escolas privadas lucrativas), ou atenuar esse liame por meio de finalidades não lucrativas (escolas privadas comunitárias, confessionais e filantrópicas). Como muitas crianças permanecem mais tempo nas escolas de 
educação infantil do que com seus familiares, decorrência de uma série de transformações e reconhecimentos de que a educação infantil vem sofrendo nos últimos anos, as políticas devem convergir para a melhoria da qualidade de ensino das escolas, garantindo-lhes os meios para tanto. Assim, no momento 
em que se reúne um grupo acima de nove crianças e cobra-se uma taxa, este passa a ser reconhecido, aos olhos da Lei, como uma instituição de Educação Infantil que, segundo o artigo 206, inciso VII da Constituição Federal de 1988, deve ter garantia de padrão de qualidade. Dessa forma, as creches e pré-
escolas precisam de autorização de funcionamento, atendendo às normas pedagógicas, administrativas e físicas adequadas a essa faixa etária (conforme a lei que rege o sistema de ensino onde estão inseridas), evitando a proliferação de “escolinhas de fundo de quintal”. Assim, o objetivo deste estudo é de 
avaliar a função regulatória do Poder Público Municipal sobre as Instituições de Educação Infantil Particulares a partir das análises das leis e ações dos órgãos e secretarias envolvidas no processo de regularização, a fim de determinar os motivos pelos quais a grande parte das escolas infantis particulares não 
possui autorização emitida pelo Conselho, apesar de manter as atividades em funcionamento.
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Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a implantação da progressão continuada no Estado de São Paulo, buscando apreender possibilidades e limites desta política. Para esta investigação analisamos documentos da Secretaria de Educação e do Conselho Estadual de Educação sobre a progressão continuada e 
outras medidas a ela relacionadas, assim como manifestações dos sindicatos e associações de profissionais da educação da rede pública paulista: APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do 
Estado de São Paulo, APASE - Sindicato de Supervisores do Magistério do Estado de São Paulo e CPP - Centro do Professorado Paulista. No Brasil, a reestruturação do ensino através da progressão continuada tem se caracterizado como uma tendência nacional, principalmente após a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96, sendo implementada de diferentes formas, em diversas redes estaduais e municipais de ensino. Esta política tem referências em propostas já delineadas nos anos 20 e discutidas, com maior profundidade, na década de 50. A rede pública do Estado de São 
Paulo vivenciou sua primeira experiência de reestruturação do ensino em 1968, quando o primário foi organizado em dois níveis. Em 1984, implantou-se o ciclo básico de alfabetização, envolvendo os dois primeiros anos de escolarização, e em 1998, a progressão continuada foi instituída, organizando o 
ensino fundamental em dois ciclos. Esta medida pressupõe uma nova concepção da trajetória escolar, tocando em aspectos fundamentais da organização: fragmentação curricular, mecanismo de aprovação/reprovação, papel da avaliação da aprendizagem, relações entre os envolvidos no processo educacional e 
gestão escolar. Acreditamos que esta política tem o potencial de estabelecer um movimento de repensar a escola, questionando sua finalidade, podendo, assim, fortalecer o compromisso entre educadores, alunos e pais, com a aprendizagem de todos. Porém, evidencia-se grande polêmica em torno da 
organização do ensino através da progressão continuada no Estado de São Paulo, visto que, ao mesmo tempo em que potencialmente é uma medida de democratização do ensino; sua implantação pode apenas alterar os índices educacionais, dissimulando o fracasso escolar e mantendo à escola o papel de 
selecionar os alunos.
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Esse trabalho envolve uma investigação acerca de práticas pedagógicas no cotidiano escolar articuladas às políticas curriculares nacionais de ensino médio deflagradas no Brasil, a partir do final da década de 90. O aporte teóricometodológico da pesquisa está focado nas contribuições dos estudos de Michel De 
Certeau e Walter Benjamin. Foram entrevistados professore(a)s experientes que narraram como consomem as noções curriculares de "competências e habilidades" nos seus fazeres pedagógicos, especialmente na disciplina escolar química. Os resultados da investigação apontam para os efeitos de uma 
circularidade de discursos ocasionada pela permanente tensão entre políticas públicas e maneiras de fazer presentes no cotidiano escolar

 http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042390833003017001P2 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200324740001016001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20092633001014001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20084433002010001P6
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074733001014001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073231003010001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2009133002010001P6
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200380733002010001P6
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072877933003017001P2


4 feusp 2 2007

4 unimep 1 2006

4 Estado e educação pública popular feusp 2 2002

4 ufu 1 2007

4 ufpr 1 2008

4 unesp-mar 1 2008

4 unisinos 2 2006

4 puc rj 2 2008

4 ufmg 1 2010

4 unesp-mar 1 2007

4 unicamp 2 2009

4 uerj 1 2003

4 maria vieira silva ufu 1 2008

4 luiz bezerra neto ufscar educacao e trabalho 1 2010

antonia 
almeida silva

sandra maria 
zakia lian sousa

As políticas públicas para a educação 
básica na bahia nos anos 90: propostas 
e ações nas gestões de antonio carlos 
magalhães e paulo souto (1991-1998)

estado, sociedade e 
educacao

estado; politicas educacionais; ensino 
publico

Esta tese apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as políticas públicas para a educação básica encetadas pelos governos estaduais que se sucederam na Bahia no período 1991-1998. A pergunta que orientou a pesquisa foi formulada nos seguintes termos: Quais políticas educacionais para a educação 
básica foram estruturadas pelos governos estaduais que se sucederam na Bahia no período 1991-1998 e como e em que medida tais políticas se constituíram em mecanismos operatórios de adesão ativa às formulações que se tornaram dominantes nos anos 90? A partir da interface dos contextos nacional e 
baiano no processo de alteração das concepções de Estado, de desenvolvimento e de política-social, experimentado nos anos 90, são analisadas as ações dos governos para inserir as políticas educacionais no processo de aquisição das novas visões sócio educacionais. O objetivo da pesquisa foi analisar as 
políticas públicas para a educação básica, explicitando os pressupostos político-pedagógicos e a concepção de Estado que orientaram as formulações governamentais e suas interfaces com as dinâmicas sociais mais amplas, tendo em vista as confluências e as contradições de duas ordens de questões: 1) as 
características e os processos de organização e reorganização do poder na Bahia; 2) as características e a natureza das intervenções estatais na educação pública. Assumiu-se como pressuposto desta pesquisa que as políticas públicas são mecanismos operatórios de um projeto educacional que é parte de uma 
realidade contraditória, na qual estão em disputa visões sociais de mundo e projetos políticos associados a tais visões. A metodologia adotada foi amparada na análise de conteúdo qualitativa e o corpus de análise foi composto pelos textos impressos versando sobre as intenções e ações do governo no setor da 
educação pública. A pesquisa conduziu-nos a um refinamento da hipótese inicial de que as políticas formuladas no período tinham sido concebidas dentro dos marcos de ajuste da educação às mudanças mundiais, referidas como resultado da globalização. Verificou-se na análise da gestão de Antônio Carlos 
Magalhães (1991-1994) que as políticas para educação básica adotadas foram marcadas pela reprodução de concepção e de estratégias de intervenção pregressas. Já em relação à gestão de Paulo Souto (1995-1998) observou-se um movimento de concatenação das intervenções no setor com as concepções de 
Estado e de desenvolvimento assumidas pelo governo. Concluiu-se que a adesão ativa das políticas para a educação básica às concepções anunciadas pelos governos se deu parcialmente e dentro de um processo controverso de definição das estratégias de intervenção.
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Este trabalho de pesquisa busca examinar o sistema de atendimento do adolescente infrator no Estado de São Paulo, analisando a história das políticas públicas desenvolvidas, a legislação vigente de cada período e as propostas governamentais adotadas. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a 
revisão bibliográfica, análise documental e o levantamento de dados oficiais sobre a situação do atendimento prestado ao adolescente infrator. No primeiro capítulo são apresentados os diferentes momentos históricos da a evolução dos paradigmas de políticas dirigidas à infância e à adolescência no Brasil a 
partir de 1927, com a implantação do “Código de Menores de Mello Mattos”. O segundo capítulo apresenta por uma análise da situação paulista do sistema de atendimento sócioeducativo e da execução das políticas voltadas ao adolescente em conflito com a lei, com o objetivo de entendermos melhor o 
contexto e a configuração das políticas públicas voltadas para este segmento na atualidade. O terceiro capítulo apresenta e analisa os dados disponibilizados por instituições de pesquisas sobre o atendimento do adolescente infrator no Estado de São Paulo

 
http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200626308
33003017001P2 

antonio lisboa 
leitao de 
souza

lisete regina 
gomes arelaro

estado, sociedade e 
educacao

filosofia politica; jusnaturalismo; 
welfare state

Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho filosófico-educacional, que discute o atual contexto de reformas do Estado e suas implicações, por um lado, na reconfiguração da esfera pública, seja no tocante a concepção, seja quanto a forma de atuação do público frente ao atendimento dos interesses e demandas 
sociais, particularmente dos interesses populares; por outro, na definição das políticas educacionais, no sentido de adequá-las à racionalidade mercadológica vigente, e não aos objetivos maiores e mais amplos de formação e emancipação popular e humana. A hipótese central da pesquisa é a de que a 
democratização social pressupõe a efetiva popularização do público-estatal, isto é, uma esfera essencialmente pública-popular. Neste sentido, a revisão histórico-conceitual acerca da constituição e do papel do Estado e das esferas pública e popular impôs-se como pressuposto de compreensão do quadro 
contextual em foco, a partir do que tornou-se clara a dupla necessidade de, primeiro, reafirmar a crítica, o contraponto ao "pensamento único", questionando-se, à luz da relação público-popular, a racionalidade das reformas do Estado, e a atuação deste enquanto promotor dos direitos sociais e de políticas 
públicas que possibilitem a realização livre e autônoma da própria razão popular, de sua emancipação. Segundo, de democratizar o Estado e suas respectivas instituições públicas, cujas políticas devem ser pautadas pelo primado do coletivo (popular) sobre o individual (elitista). A investigação possibilitou, 
entre outros, a conclusão de que é imprescindível ao Estado promover uma educação pública popular, democratizada em seus diferentes aspectos e dimensões, garantindo o acesso das camadas populares ao saber sistematizado, à uma formação humana integral e cidadã, como condição de emancipação política 
e social.
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Esta pesquisa insere-se na Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e Gestão em Educação, do Programa de Pós - Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia. Tem por objetivo principal discutir as políticas para a educação superior brasileira no período de 1996 a 2006, ou seja, a primeira 
década a partir da LDB 9394/96. É uma pesquisa bibliográfica e documental, apoiando-se em autores (as) que discutem a questão da diversificação e diferenciação institucional numa perspectiva crítica. Foi feito um estudo, tendo em vista o sentido da problematização dos posicionamentos dos órgãos civis – 
CRUB, ANDES e ANDIFES – e dos órgãos oficiais – CNE, MEC e MARE –, dos posicionamentos dos órgãos civis - CRUB, ANDES e ANDIFES - e dos órgãos oficiais - CNE, MEC e MARE - acerca do processo de diversificação e diferenciação institucional na esfera da educação superior, especialmente 
de suas propostas diante do avanço da discussão sobre a aprovação da Reforma da Educação Superior em nosso país. Um dos conceitos fundamentais que permeia este estudo refere-se à mercantilização da educação superior em conexão com as transformações contemporâneas do capitalismo, o qual 
compreendemos como sendo uma peça chave para a análise do significado histórico da educação superior na atualidade nas esferas pública e privada. A pesquisa nos permitiu chegar a algumas sínteses como a de que os órgãos oficiais pesquisados (CNE, MARE e MEC) através da aprovação de leis, 
contribuem para com a diversificação e diferenciação institucional, isto é, para com a expansão da educação superior, uma vez que seguem os ditames dos organismos internacionais multilaterais, os quais frisam a necessidade de ampliar o sistema de educação superior privado em detrimento do público. Outro 
resultado encontrado é que dos posicionamentos acerca do binômio diversificação e diferenciação institucional dos órgãos civis: CRUB, ANDES e ANDIFES, a ANDES é a entidade que mais possui documentos contrários a mercantilização da educação superior. Encontramos documentos do CRUB e 
ANDIFES, mas não com críticas explícitas à expansão da educação superior em nosso país.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo a relação Estado/Município na passagem da 4ª para a 5ª série do ensino fundamental em Curitiba. Compreende-se que o modelo de municipalização das séries iniciais e estadualização das séries finais desenvolvido no Paraná é permeado pela lógica financeiro-
administrativa e aprofundado na década de 1990, sob a justificativa da modernização dos processos de gestão, racionalização, eficiência e eficácia, presentes na reforma gerencial do Estado brasileiro e respaldado pelo modelo de federalismo, que se configura com a promulgação da Constituição Federal de 
1988 e o regime de colaboração explicitado na Lei n.º 9.394/96. No Paraná a particularidade do modelo de municipalização se constitui em uma política de Estado, desde a década de 1970. Destaca-se a participação direta do município de Curitiba na construção desse modelo, com a municipalização de 1ª a 4ª 
série e estadualização da 5ª a 8ª série, indicando a necessidade da construção de políticas educacionais articuladoras na passagem da 4ª para a 5ª série. A análise aponta para a contradição existente na política nacional de municipalização do ensino, remetendo para o local a efetivação da única etapa da educação 
básica que tem caráter universal e obrigatório. Os dados empíricos revelam uma crescente precarização da oferta do ensino fundamental em Curitiba, com déficit de vagas em determinadas regiões da cidade. Indica, ainda, que esse modelo de municipalização cria duas redes distintas, articuladas apenas por 
critérios técnicos e com medidas de enfrentamento unilaterais, longe de dar ao ensino fundamental uma unidade como sistema. Por isso, as alternativas acabam por expressar um caráter localista, fragmentado e unilateral. O esforço empreendido neste estudo foi o de compreender a relação Estado/Município na 
passagem da 4ª para a 5ª série em Curitiba, para além da aparência, apontando as determinações históricas, sociais e situando algumas contradições do modelo colaborativo, que se materializa no binômio municipalização/estadualização do ensino fundamental. Nessa perspectiva, buscou-se apontar limites, mas 
também as possibilidades de superação do que está posto como pronto e acabado, no que se refere ao regime colaborativo.
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Nossa época é marcada pela irracionalidade do comportamento humano que consiste na desigualdade social, na incessante violência, na apatia e na insensibilidade diante das questões morais. A ética, deste modo, tornou-se um tema em pauta no campo educativo na tentativa de resgatar e formar a humanidade 
dos homens. O dissenso entre os pesquisadores nessa área é comum no que se refere à fundamentação da ética, sua possibilidade de ser ensinada e como seria esse processo educativo. Diante de tal situação, nossa pesquisa teórica, desenvolvida na temática ética, literatura e formação de professores, parte de 
algumas considerações sobre o entendimento da ética aliada à educação na contemporaneidade e tem como objeto de análise o romance Doidinho, de José Lins do Rego. Almejamos com isso observar em que medida a obra literária abre possibilidades para uma reflexão ética sobre o desenvolvimento da 
identidade moral do protagonista. A vida contemporânea apresentada na mídia, por exemplo, banaliza a dor e o sofrimento que passam a ser encarados como se fossem normas. Tal fato mostra a necessidade de uma educação que rompa com a indiferença e com o preconceito. Acreditamos que a literatura, por 
procurar o impacto, o diferente e por despir as palavras do seu sentido usual, tem a possibilidade de chamar a atenção para essa dor e, portanto, contribuir para o reconhecimento dos outros indivíduos como seres humanos que têm os mesmo direitos e possibilidades que o leitor. Ademais, pelo fato de a 
literatura ser, em muitos casos, uma representação artística e coerente do real, possibilita melhor compreensão das atitudes, valores e conflitos humanos. Pensando nisso, no primeiro capítulo, realizamos uma análise do Programa Ética e Cidadania – construindo valores na escola e na sociedade e um estudo 
bibliográfico de publicações nacionais a fim de conhecer como a ética aliada à educação vem sendo abordada neste início de século, bem como as propostas para efetivá-la na comunidade escolar. No segundo capítulo, propomos uma discussão sobre o conceito de ética e de literatura com a finalidade de 
elucidar sua atuação na educação ética do professor – independente do nível institucional ou da disciplina em que atue, devido ao poder social que possui em sala de aula que, muitas vezes, se configura num modelo de conduta. No terceiro capítulo, desenvolvemos uma análise da personagem Carlos, do 
romance Doidinho, relacionado-a ao espaço literário com o intuito de observar como ela lida com as questões éticas e como o meio social influencia em suas decisões, ações e emoções. Percebemos que os acontecimentos e sentimentos apresentados na obra citada, por serem construídos literariamente e de 
forma menos sutil que os da realidade, ficam mais fáceis de serem apreendidos e analisados, contribuindo para a compreensão de conflitos e atitudes no cotidiano escolar, como o autoritarismo. Por fim, constatamos a necessidade de o docente saber lidar com os acontecimentos do seu dia-a-dia, de surpreender 
seus alunos, de despertá-los para um novo olhar perante a realidade que o circunda, de sensibilizá-los e de convidá-los para a construção de uma sociedade mais humana .
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 Partindo das disposições legais sobre a inclusão de todos os alunos na escola regular e de minha trajetória como professora de escola pública e do Curso de Pedagogia, o objetivo desta investigação é compreender como os docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, estão 
vivenciando a educação inclusiva de alunos com deficiência mental, no espaço da escola. Para atingir esse objetivo, entrevistei e observei professoras de vários municípios do Rio Grande do Sul, coletando dados e interpretando suas falas, numa perspectiva hermenêutica. A análise das falas e diários de campo 
foi realizada de forma interpretativa, em diálogo com teóricos que abordam a Educação Inclusiva, a Formação de Professores e os Saberes Docentes. Foi possível concluir que, em muitos casos, a inclusão escolar é mera fachada. Discursos politicamente corretos, com alunos apenas matriculados no ensino 
regular, sem estarem incluídos efetivamente nas aprendizagens escolares, com manifestações repetidas de que a falta de formação dos professores é responsável pela não-inclusão escolar. Mesmo com a constatação de que a inclusão de alunos com deficiência mental está acontecendo com muitas dificuldades 
ou omissões, a pesquisa permitiu constatar que há professores trabalhando na efetivação da inclusão de todos os alunos nas aprendizagens escolares, apontando caminhos para uma escola verdadeiramente inclusiva.
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Esta tese tem como objetivo investigar o lugar da infância e da Educação Infantil nas políticas de educação e saúde elaboradas no período do desenvolvimentismo no Brasil (1950/1960). Trata-se de uma pesquisa histórica que recorre a aportes teóricos e metodológicos da história, sobretudo da história cultural. 
A partir dos documentos encontrados nos arquivos pesquisados, são tratadas questões atuais da época estudada: a creche como um mal necessário; as iniciativas públicas e privadas que originaram políticas de educação para as crianças pequenas; a educação infantil como direito da mulher trabalhadora; a 
educação das mães; o papel do Estado nas iniciativas (campanhas, programas e projetos) e a criação de órgãos públicos e propostas destinadas à educação das crianças no Brasil, no período estudado. A pesquisa evidencia as tensões existentes nos anos 1950/1960 em relação à criança e a sua educação fora da 
família: liberação das mães para o trabalho versus o desenvolvimento da criança; educação pré-primária preparatória para o ensino primário versus educação pré-primária com objetivo em si mesma; educação das crianças pequenas como dever do Estado versus dever da família e da sociedade; voluntariado 
(boa vontade) das pessoas nos programas de assistência e proteção à infância versus formação de educadoras (profissionalismo); educadora mãe versus educadora formada; instituições de educação pré-primária como continuação do lar versus espaço para o desenvolvimento das crianças; a criança como 
centro do trabalho nas creches e jardins-de-infância versus a educadora, professora ou jardineira como centro do processo educativo. \n\n\n 
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O objetivo desse trabalho é analisar a gestão educacional sob o enfoque da burocracia estatal capitalista, como elemento de contradição no MST, tendo em vista que esse Movimento luta pelo socialismo. O local de pesquisa foi a Escola Municipal Emliano Zapata, situada no Assentamento Cangussu, 
município de Barra do Choça, BA. Para tanto buscou identificar os instrumentos da burocracia estatal capitalista existentes na referida escola; analisar se a gestão implementada na escola é autoritária ou democrática, e descobrir quais os desafios e conflitos vivenciados pelo gestor da educação no MST, uma 
vez que ele faz os papéis de diretor/coordenador junto à burocracia estatal (Secretaria Municipal de Educação), onde predomina o capitalismo, e de militante junto ao setor de educação do Movimento, cuja predominância é o socialismo. O caminho escolhido foi, a partir do referencial teórico weberiano e 
marxista, fazer uma revisão de literatura com autores que tratam das categorias analíticas do tema, a saber: burocracia, movimentos sociais, democracia e gestão. As reflexões com base nos pressupostos teóricos e nos dados coletados levou a concluir que a gestão educacional do MST é 
democrático/participativa, com especificidades próprias voltadas para o objetivo de implementar a proposta pedagógica do Movimento tendo em vista uma pedagogia socialista. As características predominantes são a autonomia e o trabalho coletivo. A partir do marco conceitual do que é tido como burocracia 
nos estudos realizados durante a pesquisa, ficou claro que a forma de organização, coordenação e sistematização do MST não se encaixa nesse termo. Por isso, entendeu-se como necessário criar uma nomenclatura para essa forma de estruturação, a qual foi denominada de Racionalidade Coletiva nessa 
pesquisa.
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Esta pesquisa investiga os reflexos das reformas da educação profissional técnica de nível médio: análise documental em uma escola do CEETEPS. O objetivo geral é desenvolver estudo sistematizado da reforma educacional, na perspectiva econômica e política, envolvendo os contextos macro (influência 
global/ supranacional), meso (nacional/legislação educacional) e micro (Unidade de Ensino/Escola Técnica Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho) da implantação dessas reformas a partir da LDB 9.394/96 abrangendo os Decretos 2.208/97 e 5.154/2004. Essa análise é importante para desvelar os 
encaminhamentos desenvolvidos no subsistema Paula Souza, na condição de articulador do modelo nacional e sua concretização na realidade das escolas. O procedimento metodológico selecionado é pesquisa bibliográfica e análise documental – tendo por referência oito Matrizes Curriculares do Curso de 
Informática por se tratar de um dos cursos mais antigos da unidade de ensino. Os principais aspectos identificados na análise dos documentos foram: a redução da carga horária e tempo de duração do curso, extinção do estágio, adaptação das matrizes às mudanças do mercado, inconsistência nas 
determinações e reprodução das determinações da legislação educacional; o que nos leva a visualizar os reflexos da reforma educacional na unidade investigada que evidenciam aligeiramento e precarização da formação
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Esta tese inscreve-se no âmbito dos estudos sobre políticas educacionais, mais especificamente as relacionadas ao campo do currículo. Trata-se de uma pesquisa sobre a política curricular para o ensino médio no Estado da Bahia. Apresentamos os resultados de uma investigação que objetivou compreender 
como se efetiva, no cotidiano escolar, através da prática pedagógica do professor, o processo de recontextualização das propostas curriculares para o ensino médio implementadas pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Para isso, realizamos uma pesquisa de cunho etnográfico numa escola pública da 
rede estadual em Vitória da Conquista-BA. Os dados foram construídos a partir da análise de documentos da reforma nacional e estadual, documentos da escola, observações em sala de aula e entrevistas com a comunidade escolar (alunos, direção, professores). A análise baseia-se nos construtos teóricos de 
Basil Bernstein (recontextualização, regras do discurso pedagógico), Stephen Ball (ciclo de políticas) e de estudos da cultura da escola. Os resultados foram organizados em cinco capítulos. As considerações finais evidenciam a produção de micropolíticas curriculares no cotidiano escolar e a 
recontextualização das propostas governamentais.
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Esta pesquisa teve por finalidade compreender os conflitos gerados, no campo da educação, na década de 90, a partir da atuação da APEOESP no enfrentamento das Reformas Educacionais, implantadas pelo Governador Mário Covas, que tiveram como referência a política neoliberal de Fernando Henrique 
Cardoso, contextualizando o momento histórico e levando em consideração as mudanças ocorridas no atual estágio do capitalismo, com aprofundamento do contexto de conflitividade, entendendo como o movimento dos professores manteve acesa a luta pela educação pública.
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Os contornos que a criminalidade tem assumido na sociedade contemporânea nos levam a refletir sobre as novas configurações assumidas pela sociedade contemporânea ensejada pelos efeitos da globalização, da ascensão e consolidação do neoliberalismo e das transformações do mundo do trabalho 
ocasionadas pela reestruturação produtiva. Tais processos são resultantes da crise estrutural do capital, e muito contribuem para intensificar os processos de precarização do trabalho e aumentar os índices de desemprego. Tendo como referência esse panorama social, esse trabalho propõe-se a analisar o papel 
do Estado no processo de gestão das políticas educacionais que visam minimizar a criminalidade mediante a qualificação profissional para reinserção no mercado laboral dos egressos do sistema prisional. O estudo enfoca a relação entre a esfera pública e as organizações não governamentais responsáveis pela 
oferta dos programas de qualificação e da prevenção da criminalidade. Parto do suposto que as políticas de qualificação profissional implantadas nos sistemas prisionais não contribuem para a redução da reincidência criminal retro-alimentando o binômio inclusão/exclusão. A pesquisa coloca em relevo as 
vozes e percepções dos sentenciados e gestores sobre o Estado e as políticas educacionais implantadas no sistema prisional. Esse estudo evidencia por meio de dados empíricos a inoperância dos processos de ressocialização do sentenciado mediante a incongruência e fragilidade da gestão das ações voltadas 
para a reinserção social e laboral do ex-apenado aliadas a deserção do Estado para com o sistema prisional. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011771433003017001P2

camila timpani 
ramal 

A educação do campo e a realidade do 
município de vitória da conquista (ba)

educacao;ruralismo pedagogico; 
educacao rural

Este trabalho estuda o percurso histórico da educação do campo no Brasil analisando, no contexto histórico nacional, como desenvolve-se um importante debate sobre os ideais de fixação do homem do campo através da educação, tendo à frente os chamados “pensadores ruralistas pedagógicos” no início do 
período republicano no Brasil. De certo modo, esse pensamento ainda está presente na educação do campo no município de Vitória da Conquista, na Bahia. O sentido geral da presente investigação aponta para o fato de que ainda é possível verificar na realidade educacional desse município os resquícios dos 
ideais educacionais defendidos pelos educadores ruralistas do início do século XX.
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A presente dissertação buscou analisar a política educacional, implementada para a superação do analfabetismo, na Educação Básica em sua modalidade de atendimento a jovens e adultos, a partir da década de 1990. Nosso objetivo central foi entender como se delinearam esses programas frente à diretriz da 
publicização dos serviços sociais e às diretrizes advindas das reformas implementadas no país também nos anos 1990. Tomamos como base empírica de nosso estudo as ações desenvolvidas no município de Araraquara no período de 2001 a 2006, destacando a parceria entre a Secretaria Municipal de 
Educação e uma entidade filantrópica. Procuramos entender em que medida a promoção de parcerias entre o poder público e as entidades não-estatais podem ser consideradas fator de excelência para maior racionalidade administrativa, embasada nos princípios da eficácia, eficiência e efetividade dos serviços 
prestados aos cidadãos, ou se as parcerias realizadas com essas instituições afirmam os princípios de uma cultura política baseada nos laços do patrimonialismo.
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O presente trabalho apresenta, como tema de pesquisa, a relação entre o Estado e a Educação, procurando demonstrar como o princípio de subsidiariedade aplicado à educação pública corresponde à ação de responsabilidade social do Estado, favorecendo a maior integração e participação das comunidades ou 
dos movimentos populares e incentivando a cidadania participativa. Como procedimento metodológico foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental complementada por uma reflexão filosófica que procurou identificar a totalidade dos fatores presentes e relevantes na situação estudada. Como resultado 
foi possível identificar a adoção do princípio de subsidiariedade pelo Estado como uma possibilidade de exercer a responsabilidade social em relação à educação pública.
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Esta Tese de Doutorado possui por objetivo analisar e interpretar a política de pós-graduação lato sensu, a partir dos dispositivos legais emanados pelo Estado brasileiro, correlacionando-a às políticas de educação superior, bem como ao contexto político e sociocultural, no período de 1964 a 1985. Para tanto, 
recorreu-se à pesquisa exploratória, documental e bibliográfica. Identificou-se, dentre outros resultados, uma ampla rede social no país, que irá se consolidar desde antes do Golpe, em abril de 1964, ligada aos interesses multinacionais e associados, que exerceu influência em diversos setores da sociedade, 
inclusive na educação. Conclui-se que os dispositivos legais da pós-graduação lato sensu se originaram impulsionados pela qualificação docente da Carreira de Magistério Superior e que o setor privado se beneficiou desses dispositivos para ofertar cursos dessa modalidade, entretanto, orientados para outros 
campos de atuação.
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Esta tese fundamenta-se na descrição e interpretação das políticas e da gestão do ensino público desenvolvido em Porto Alegre durante os 16 anos (1989-2004) em que o PT-Partido dos Trabalhadores, através da Administração Popular, governou a cidade, tendo como problemática os avanços, os limites e as 
contribuições dessa experiência na produção de um “outro mundo possível”. O referencial teórico, fundamentado em autores do campo da política, sociologia, da educação e de teorias críticas de outros campos do conhecimento, como Karl Marx, Henri Lefebvre, Immanuel Wallerstein, Boaventura de Sousa 
Santos e Stephen Stoer, é apresentado nos 3 primeiros capítulos. O mesmo desloca-se do mais global e abstrato, da globalização econômica, política e social, inserindo nela a discussão dos conceitos Estado, de gestão (gerir, surfar e pilotar), de política (polity, politics e policy) e as reconfigurações dos 
sistemas de ensino (STOER, 2004) na transição paradigmática (SANTOS, 1999) e da crise do sistema-mundo (WALLERSTEIN, 2005), para o mais cotidiano (LEFEBVRE, 1973, 1991) das relações sociais e educativas na cidade. Chegando a este ponto, se verificou como estabeleceram as relações da 
gestora da educação em Porto Alegre (a Secretaria Municipal de Educação) no sistema municipal de ensino, em particular, na sua relação com as escolas e professores, no processo de implementação das políticas educativas durante os 16 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da Prefeitura 
Municipal da cidade. Na parte empírica do estudo, capítulos 4 ao 8, apresento e discuto o que o PT, em seus documentos nacionais, percebia e qualificava como educação no contexto de nosso país ao longo dos anos oitenta e noventa, como pano de fundo e paralelo ao desenvolvido em Porto Alegre através da 
SMED. Detalho manifestações de dirigentes da educação e do governo municipal, das atividades de cada gestão (1989-2004) e das Leis encaminhadas pelo Executivo e/ou vereadores como as que criaram o Conselho Municipal de Educação, os Conselhos Escolares, as Eleição de Diretores e o Sistema 
Municipal de Ensino. Apresento manifestações das escolas e dos professores e alunos, publicadas em âmbito acadêmico. Portanto, a partir do referencial teórico (dialético-histórico-espacial, HARVEY, 2004) que articulou o descritivo, o analítico-regressivo e o histórico-genético (LEFEBVRE, 1984), na 
descrição, sistematização e interpretação do material empírico (políticas, documentos, panfletos, programas do PT; mais Leis, relatórios de gestão, manifestações de dirigentes da SMED; teses, dissertações, pesquisas e artigos de pesquisadores da UFRGS), aponto os avanços, limites e contradições revelados 
na produção da democracia sem fim (SANTOS, 1998, 2005), desta experiência contra-hegemônica. Disto, a tese: forças políticas contra-hegemônicas ao sistema capitalista em que vivemos, ao ‘ocuparem espaços de poder’, podem avançar no desenvolvimento de políticas alternativas àquele, bem como na 
produção de novas relações sociais. Neste sentido, as escolas, professores, comunidades escolares e movimentos sociais podem se tornar sujeitos de suas próprias ações e obra educativa, na relação com o Estado/governo, ainda que o Estado e suas instituições estejam circunscritos a regras legais, normas e 
procedimentos e práticas sociais a grupos vinculados ao status quo e ao establishment. Isto depende da forma como as políticas, os conteúdos e as formas de implementação são geridas. Agindo assim, constrói-se um Estado como novíssimo movimento social (SANTOS, 1998, 2005), para o qual, a 
experiência de gestão da e na educação municipal de Porto Alegre, pelo PT e partidos de esquerda por 16 anos, aportaram contribuições significativas para a efetivação de um “outro mundo possível”, em alternativa ao que vivemos.
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A dissertação, intitulada A proposta de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre no período 1989/1992: narrativas sobre sua implantação e desdobramentos nas gestões posteriores, teve como objetivo analisar as representações de professoras da rede municipal sobre a forma como o 
projeto pedagógico da primeira gestão da Administração Popular foi implantado e recebido pelas professoras alfabetizadoras e pelas assessoras da Secretaria de Educação no período de 1989 a 1992; como as professoras alfabetizadoras da rede, hoje, percebem aquele período e as implicações daquela proposta 
no seu trabalho diário e ainda como o tema da alfabetização foi sendo tratado nas demais gestões da referida administração. O estudo foi desenvolvido a partir de entrevistas com professoras alfabetizadoras e assessoras da SMED/POA das diferentes gestões. Foram analisadas as narrativas dessa população, 
publicações da SMED, como os Cadernos Pedagógicos, a Revista Paixão de Aprender e materiais fornecidos pelas entrevistadas sobre os temas de interesse da pesquisa. Foram analisadas também publicações de diferentes autores sobre o projeto pedagógico da referida prefeitura, considerando todo esse 
acervo de materiais como artefatos culturais, capazes de permitir uma melhor compreensão do período investigado. A pesquisa teve seu aporte teórico no campo dos Estudos Culturais, compreendendo que os artefatos culturais contêm um currículo cultural que produz ou naturaliza significados e as narrativas, 
como artefatos que contêm representações de uma determinada época, produzem significados, possuem múltiplas interpretações e dizem como as coisas devem ou não devem ser vistas e, assim, instituem verdades. Desse modo, foi necessário buscar os discursos de alfabetização circulantes desde a época do 
Brasil colonial até os dias de hoje, acreditando que o que foi e está sendo construído, ainda hoje, em relação à alfabetização, poderá ser melhor entendido se forem visibilizados os “deslocamentos” pelos quais passaram os discursos nessa área do conhecimento. É apresentado um breve histórico da proposta 
político-pedagógica da rede municipal de ensino de Porto Alegre, ao longo dos dezesseis anos de Administração Popular, de 1989 a 2004, mapeando alguns acontecimentos que tornaram possível a configuração da proposta educacional em foco, a fim de informar aos leitores de que projeto está se falando. A 
partir do material de análise e das narrativas coletadas, é possível afirmar que a rede municipal de ensino de Porto Alegre passou por uma série de transformações ao longo das quatro gestões, em todos os âmbitos. Pode-se dizer que no seu início houve uma preocupação maior com as questões chamadas 
pedagógicas, principalmente na área da alfabetização, preocupação essa que foi se ampliando e modificando, assumindo um caráter mais político e social nas gestões posteriores.
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O presente estudo analisa o processo de definição das Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos e a participação das agências do campo recontextualizador oficial. Esta pesquisa tratou de dois temas das Diretrizes: idade mínima para ingresso nos cursos e certificação para a EJA. Foi 
utilizado o conceito de classificação de Basil Bernstein para descrever e analisar as relações entre agências do campo recontextualizador oficial abrangendo também, o campo recontextualizador pedagógico e as posições dos representantes dessas agências acerca dos temas. A observação participante foi o 
método utilizado para a coleta de informações em cinco momentos do processo que ocorreu em agosto de 2007 e agosto a outubro de 2008. Observou-se a trama de argumentos em cada encontro levando a uma posição favorável, contrária, não consensual ou ausência de posição com relação aos dois temas 
enunciados. O estudo revela um processo democrático de definição de normas que repercutirão na formulação de políticas públicas para a Educação Básica. Os conceitos de modelo de competência e modelo de desempenho de Basil Bernstein serviram para analisar o Exame Nacional de Certificação de 
Competências em Educação de Jovens e Adultos (ENCEJA), demonstrando que não se trata de exame de competência mas de verificação do desempenho dos participantes.
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 A educação superior brasileira tem sido abordada por uma série de estudos, demonstrando características que diferenciam cada “fase” de acordo com o contexto econômico, político e social. Os anos de 1990 podem ser apontados como uma das últimas fases de expansão da educação superior, destacando-se 
por um intenso processo de expansão, delineado por características que apontam algumas reconfigurações da sociedade e da esfera econômica. No entanto, podemos observar que surgiram características específicas dessa expansão da educação superior, dentre elas a flexibilidade do sistema de ensino e a 
intervenção de ditames internacionais nas políticas educacionais brasileiras. Com isso, surgiram questionamentos sobre a diversificação de cursos de graduação, que passam a aumentar esse leque de ofertas na educação superior, e também sobre as políticas educacionais que incidiram nesse processo de 
expansão. A presente tese tem como objetivo investigar a diversificação dos cursos de graduação presenciais de instituições de ensino superior no Brasil, particularmente em instituições de ensino superior da cidade de Pelotas (RS), no período entre 2000 e 2007, através das propostas e influências da 
racionalidade das políticas destinadas à educação a partir dos anos de 1990. Para a elaboração da pesquisa foram realizados: levantamento de dados quantitativos sobre a educação superior até 2007; análise de documentos elaborados por organismos internacionais; análise de decretos, portarias e leis sobre a 
educação superior entre 2000 e 2007; identificação e análise de cursos criados nesse período em instituições de ensino superior de Pelotas. Foram escolhidas três instituições de diferentes dependências administrativas e organizações institucionais: Anhanguera Educacional, Universidade Federal de Pelotas e 
Faculdade Tecnológica SENAC. Foram realizadas entrevistas junto aos coordenadores dos cursos de graduação dessas instituições, bem como análise de seus projetos-político pedagógicos e de dados encontrados nos endereços eletrônicos dos cursos e instituições. A análise dos dados foi realizada pela 
construção de categorias de análise que caracterizaram as instituições e indicaram a dinâmica da educação superior nesse período, demonstrando a racionalidade de um sistema de ensino que flexibilizou as possibilidades de oferta de cursos. Identificamos a construção de um campo educacional que passa a 
adquirir novas estratégias e características específicas, como a flexibilidade do próprio sistema de ensino, que interpreta a formação do conhecimento ao lado do desenvolvimento de competências, voltando-se assim para considerações provenientes de diferentes atores sociais e de outros campos. A 
diversificação dos cursos de graduação é verificada ao lado da flexibilidade do sistema de ensino, que por sua vez é proveniente de um contexto que sofre a intervenção de atores globais, de ditames dos organismos internacionais. A repercussão dessa intervenção ocorre na adaptação ao contexto nacional e 
adota como pilar de sustentação o poder simbólico dos diplomados e o desenvolvimento sócio-econômico da região.
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Este trabalho objetiva investigar a implantação da educação superior na modalidade a distância no Brasil, sua expansão e planejamento, buscando compreender em que medida esse processo está em consonância com a expansão e reestruturação do setor produtivo capitalista. Para tanto, foi necessário historiar 
o contexto em que se deu essa implantação, sua difusão e ampliação em meio ao processo de expansão e globalização de bens duráveis e culturais, incluindo aí a tecnologia e a educação. Para entender esse processo, foi necessário recorrer a autores voltados para uma análise crítica e dialética, que encontra 
respaldo em autores como, Marx (1999), Gramsci (2000), Chauí (2003), Ianni (2003, 2003), Dias Sobrinho (2005), Dourado (2001, 2002) e Frigotto (1999). São analisados documentos de organismos multilaterais, como Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura e 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico, os movimentos e articulçaões para a expasnão global da educação superior, como a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior (1998) e a construção da Área Européia de Ensino Superior. Essa proposta busca trazer elementos que relacionem 
o discurso dos organismos multilaterais aos interesses de grandes grupos econômicos, amparados no discurso da importância da qualificação profissional e do desenvolvimento tecnológico como fatorchave para o desenvolvimento econômico. Esse discurso postula uma lógica que justifica a expansão da 
educação superior nos moldes da expansão global do capital, salienta o investimento técnico na formação de professores e implementa a Educação a Distância (EaD), instrumento que materializa o esforço dos órgãos multilaterais, governos e universidades em cumprir o processo de expansão capitalista. 
Diante de tal realidade, a informação e o conhecimento, travestidos de possibilidades democráticas, representam interesses voltados para o comércio internacional e privatização da educação. A expansão da EaD é uma realidade de fato, que se processa em interface com a expansão educacional e a expansão 
capitalista, entretanto, a solução para os limites e contradições dessa modalidade de educação está no investimento de “parâmetros básicos de qualidade” (Dourado, 2001), tarefa árdua destinada àqueles que pretendem romper com o tecnicismo presente na educação atual.

 http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062732533003017001P2 

catia terezinha 
ligocki 
venturella 

maria clara 
bueno fischer

O educativo e o deseducativo na 
formação do trabalhador: os programas 
de educação para a qualidade de vida 
em uma organização empresarial.

educacao basica e 
processos de 
exclusao social

 Neste trabalho, disserto sobre a educação nas organizações empresariais tendo como perspectiva teórica o trabalho como princípio educativo, pressupondo um olhar dialético que tem como pano de fundo a centralidade do trabalho e uma visão ampliada de educação. Minhas discussões centram-se nos 
processos humanizadores e desumanizadores vividos no cotidiano das relações de trabalho e nas atividades intencionalmente formativas no âmbito da empresa. O objeto específico de pesquisa teve como foco os programas de qualidade de vida que ocorrem nas organizações empresariais, e, para esta pesquisa 
a atenção dirigiu-se aos programas desenvolvidos na e pela UNISINOS. As questões fundamentais giraram em torno da pergunta: Qual a perspectiva de educação que orienta os programas de qualidade de vida oferecidos pela UNISINOS? - objetivando compreender as possibilidades e limitações destas 
práticas educativas realizadas nas empresas para ampliar as possibilidades dos trabalhadores de resistência e sobrevivência, de afirmação e humanização no espaço do trabalho e fora dele.
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 O estudo focaliza o processo de institucionalização progressiva da escola pública primária na área rural de Joaçaba – SC entre 1938 e 1961. Analisa as políticas públicas educacionais direcionadas a esse nível de ensino e suas imbricações na constituição da cultura escolar. A escola pública nessa região de 
Santa Catarina torna-se pública a partir de 1938, quando é nacionalizado o ensino primário em âmbito estadual e federal. Nesse período as escolas das áreas de colonização, como as teuto-brasileiras de Santa Catarina, sofrem uma interrupção e descaracterização no quadro de sua cultura escolar. Instituições 
com conotação étnica e confessional são fechadas ou transformadas em instituições públicas. O estudo analisa aspectos relacionados à organização administrativa, à manutenção da escola e ao espaço escolar. Abrange também os desafios da docência na área rural, bem como práticas escolares, avaliativas e 
comemorativas. A discussão é desenvolvida na perspectiva teórica das políticas públicas educacionais e da cultura escolar
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Esta tese interpreta o caráter das mudanças que ocorrem na educação superior a partir do processo de reformas iniciado nos anos 1990. O contexto dos acontecimentos é o das reformas políticas com dimensão globalizada. Focalizou-se a diversificação institucional por meio do estudo de casos de centros 
universitários. A análise exigiu o estudo de disputas históricas, da legislação recente e de concepções e práticas sobre a vida acadêmica em instituições de ensino superior. A ótica sobre a realidade e sobre elementos da filosofia política, a partir de Hannah Arendt e de Jurgen Habermas, bem como da sociologia 
política de Boaventura de Souza Santos permitiram a constituição das categorias analíticas de caráter público e de legitimidade pública. A compreensão a que se chegou permite defender que a diversificação institucional na educação superior, uma tendência internacional, possui caráter público frágil e está 
presente no caso brasileiro, expressando-se por meio dos centros universitários, os quais, não possuindo identidade acadêmica consolidada, contam com baixa legitimidade no sistema, embora situem-se em um marco legal de definição crescente e tendam a aprimorar-se academicamente. Nos casos estudados, 
vê-se que a legitimidade pública existente é oriunda dos históricos institucionais comunitário e/ou confessional.
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A década de 90 é marcada pelo desencanto e apatia do magistério gaúcho frente às reformas educacionais promovidas, especialmente, durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tendo à frente do Ministério da Educação, Paulo Renato de Souza. O foco principal deste 
trabalho foi investigar as razões que explicam esta indiferença do magistério do Rio Grande do Sul, que tivera na combatividade uma de suas principais marcas. Este desencanto só pode ser compreendido no bojo das políticas educacionais neoliberais, que procuraram cooptar a escola para legitimar a 
reestruturação do processo produtivo, imposta pelo capitalismo neoliberal globalizado. A função principal da escola passou a ser a qualificação da mão-de-obra, para um mercado cada vez mais exigente e competitivo e, por isso, excludente. As políticas educacionais implementadas neste período foram 
exigidas pelos Organismos Internacionais, especialmente pelo Banco Mundial (BM) e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e prontamente acatadas pelo governo brasileiro. O movimento sindical, de intensa atuação durante a década de 80, foi duramente atingido pelas 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho. O capitalismo neoliberal, consensualizado pela grande mídia, que o apontava como única alternativa após o fracasso do “socialismo real” no leste europeu, fez com que o magistério gaúcho, majoritariamente, internalizasse forte sentimento de impotência. Por outro 
lado, os professores não participaram na elaboração das políticas educacionais, sendo apenas comunicados das reformas já aprovadas no Congresso Nacional, e sancionadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, e das alterações que elas produziriam no espaço escolar. Ao magistério restava, então, a 
tarefa de mero executor de reformas já efetivadas. As razões do desencanto também se encontram na forma como ocorreu a transição democrática, e a inserção subalterna do Brasil no mercado mundial globalizado. A derrota e a humilhação imposta ao magistério gaúcho ao final da greve de 1991, logo no 
início do governo Collares, bem como a pouca familiaridade dos professores no trato das políticas educacionais, também explicam a apatia e o desencanto do magistério. A competição entre as escolas, estimulada e legalizada pela avaliação externa, também foi responsável pela fragmentação da categoria, que 
se afastou de sua entidade sindical
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Este trabalho visa realizar uma análise do processo de institucionalização da Educação Ambiental (EA) brasileira. Para tal, discute as tensões, consensos, distanciamentos entre os principais setores protagonistas da EA no Brasil: as instâncias oficiais da EA no âmbito do governo federal e a REBEA (Rede 
Brasileira de Educação Ambiental). O estudo sustenta sua análise na perspectiva da teoria crítica, discute as relações entre estado e sociedade no campo da EA pelo viés de Santos, tece considerações sobre a estruturação e organização do movimento ambientalista no campo da EA, em rede, adotando a 
perspectiva das redes preconizada por Castells, Latour, Maturana e outros. A pesquisa apresenta uma análise da trajetória histórico-política da EA brasileira, bem como trabalho de campo que pode ser descrito como uma consulta a alguns educadores ambientais. Foram entrevistados três grupos: dirigentes 
governamentais, facilitadores da REBEA e participantes da REBEA com visões antagônicas à atual secretaria executiva dessa rede. Os resultados das entrevistas contribuíram para a compreensão do processo de institucionalização da EA no Brasil, uma vez que cada grupo representou um espaço diferente 
neste processo.Podemos concluir que foi possível identificar neste trabalho a institucionalização da EA no Brasil tanto no seu aspecto jurídico quanto político. Observou-se também que há uma postura de parceria entre os movimentos sociais, representados pela REBEA, em substituição à, ainda existente nos 
anos 2000, postura reivindicatória e denuncista mais presente nos movimentos sociais dos anos 80. Desta forma, identificou-se que a institucionalização da EA ocorreu de forma consoante com o movimento de redemocratização do país, refletido também em outras áreas de governo. Pôde-se observar a 
participação da REBEA no fomento e na produção de políticas públicas para atender às novas demandas sociais, bem como se verificou que a REBEA teve uma participação importante na formação dos quadros ministeriais, portanto no âmbito do governo federal, participando das linhas de atuação, 
programas e ações do governo. Com as estruturas de Estado sendo ocupadas por pessoas de origem na REBEA, o movimento social representado neste setor, acabou servindo como eixo propagador, disseminador das políticas e ações de governo, criando tensões e aproximações características que marcam o 
cenário da EA nacional.\n\n
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O banco mundial e a educação infantil 
no brasil
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Este estudo, ligado à Linha de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente, objetivou: investigar o cenário brasileiro que se delineia em torno das políticas públicas de Educação Infantil subsidiadas pelo Banco Mundial; compreender as orientações conceituais e políticas do Banco quanto à educação, 
especialmente, à Educação Infantil ; e identificar projetos que visam sua implementação no Brasil, a partir dos anos noventa. Com base em uma perspectiva sócio-histórico-dialética, foi desenvolvida uma pesquisa documental e bibliográfica. Partiu-se de uma visão organizacional do Banco Mundial e de suas 
políticas educacionais presentes nos Documentos Setoriais de Educação (1971, 1974, 1980, 1995 e 2000) para, então, analisar as políticas públicas elaboradas, implementadas e monitoradas para a educação de crianças de zero a seis anos. Realizou-se um resgate histórico da política pública de financiamento 
da Educação Brasileira e da Educação Infantil, considerando a pulverização dos projetos, ações e programas voltados para a primeira infância, disseminados pelas áreas de previdência e assistência social, saúde, trabalho e educação. No âmbito da educação pública, foi verificada a materialização das 
proposições do Banco construídas no transcorrer da história educacional brasileira, com o consentimento e a participação nacional. O estudo concluiu que a Educação Infantil vem ocupando espaço na agenda do Banco Mundial, desde os anos noventa, monitorada pela visão economicista que fundamenta suas 
políticas globais, setoriais, especialmente as políticas educacionais, pautada em preceitos econômicos e na redução dos gastos públicos, incorporada como componente dos projetos financiados, muitas vezes através de programas alternativos informais de baixo custo
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concepção e ações ao longo da 
trajetória do ministério da educação 
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A questão que dá origem a esta investigação se refere à prática de leitura na sociedade brasileira como um privilégio. Num país em que os problemas de inserção no universo cultural letrado e de formação de leitores remetem ao modelo de colonização e desenvolvimento socioeconômico, a promoção da 
leitura, enquanto problemática relacionada a grandes parcelas da população, é uma questão recente e decorre do fato de que a ampliação do acesso à escola não implicou, como se poderia supor, no aumento do público leitor numa proporção equivalente. Em meio à diversidade de enfoques possíveis para o 
tratamento da questão, esta pesquisa busca elucidar o processo de investigação do estado nesse campo por meio da política educacional. Assim, esta investigação tem por objetivo analisar, na trajetória do ministério da educação, no período de 1930 a 1994, como a leitura e a formação de leitores tem se situado 
nos registros oficiais e quais concepções vem orientando suas ações nesse campo. O que se vê delinear a partir dessa análise, ao contrário da hipótese da ausência, é a existência, tanto nos períodos em que vigora o regime autocrático quanto democrático de governo, de um mesmo modelo de formulação 
política, marcada pela sucessão de atos governamentais de criação, redirecionamento, extinção e recriação de estruturas administrativas que vem ao longo do tempo se ocupando basicamente da mera distribuição de livros, soretudo do segmento de didáticos que, por suas próprias funções específicas, apresenta 
limitações do processo de formação do leitor. Por se tratar antes de uma política do livro do que de democratização da leitura, essa forma de intervenção contribui para perpetuar uma situação de exclusão e precário domínio do universo cultural letrado e gera consequências negativas do ponto de vista de 
inserção e mobilização social e da participação política. Na ausência de demandas sociais significativas, as políticas para a área tendem a continuar sendo formuladas sem um planejamento para longo prazo, segundo os valores e concepções próprios de cada administração, como políticas de governo e não uma 
política de estado.
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Este é um estudo acerca da história da educação do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1937 e 1971. Tem como foco privilegiado de atenção o Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais - CPOE/RS -, órgão vinculado à Secretaria da Educação e Cultura do Estado - SEC/RS, criado em 1943. O 
CPOE/RS participou ativamente da proposição e execução de políticas públicas educacionais, normatização e intervenção sobre a organização do ensino, orientação das atividades didático-pedagógicas das escolas públicas e formação de professores. É um estudo que tem como preocupação fundamental 
demonstrar as condições de emergência, de inserção e de funcionamento desse órgão, com vistas a compreender, na sua especificidade, os modos pelos quais o sistema educativo foi tornado objeto de reforma e como certos discursos se instituíram enquanto verdades, produzindo significados acerca da 
educação no Rio Grande do Sul. A investigação assentou-se na análise de documentos escritos (correspondências oficiais, jornais, periódicos, leis, decretos e atos, dentre outros), bem como de documentos orais - narrativas de memórias. Tais documentos foram concebidos como práticas discursivas, 
monumentos, segundo a estratégia analítica adotada e inspirada na obra de Michel Foucault. O CPOE/RS institucionalizou-se como uma operação deliberada do governo, que fixou em projeto político as instituições e procedimentos que entendeu fossem apropriados. Foi o resultado de discursos que 
defendiam a eficácia, o aproveitamento de recursos e, sobretudo, a difusão e consolidação de alguns saberes educacionais que buscam legitimar-se enquanto um saber pedagógico novo e moderno, porque experimental e científico.
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Este trabalho de pesquisa procura resgatar a construção de uma proposta de ensino de História temática no início da década de 1990, nas então 14 escolas do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS) por ocasião de um conjunto de reformas na instituição. Tal proposta não é um 
projeto isolado: está inserida no contexto dos debates sobre o ensino da disciplina que aconteceu no Estado de São Paulo, especialmente a partir de 1986, com a divulgação e a discussão da proposta de História temática elaborada pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). Por outro lado, 
não é projeto da CENP: trata-se de um projeto normatizado dentro de uma instituição peculiar - o CEETEPS – uma autarquia estadual que goza de autonomia administrativa, financeira e didática e, portanto, apresenta características próprias. No processo de reforma curricular, a proposta de História temática 
provocou discussões sobre o ensino da disciplina na instituição. Tendo como referência os estudos sobre currículo que o consideram como um campo de atividade atravessado por múltiplos agentes, entre eles os professores, que intervêm na configuração dos significados das propostas curriculares, o trabalho 
procurou trilhar os caminhos dessa proposta de História no interior da instituição, enfocando os professores. O percurso mostra os embates e as possíveis negociações e acordos entre professores e coordenadores de História em torno da proposta no momento de sua elaboração e mostra também a distintas 
apropriações no momento de sua implementação pelos professores em sala de aula.
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O trabalho estuda a escola como campo de articulação entre as políticas públicas de educação, saúde e assistência social na perspectiva inclusiva, e tem como foco os efeitos no aluno com necessidades educativas especiais. Seu objetivo é identificar as ações e as articulações existentes entre as políticas 
públicas de educação, saúde e assistência social que produzem efeitos inclusivos nos processos educativos escolares das crianças com necessidades especiais matriculadas na rede municipal de ensino, no Município de Santo Ângelo. Com base no objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso qualitativo, 
tendo como atores professores e especialistas da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Alcebíades de Oliveira. A coleta de informações realizou-se através da entrevista semi-estruturada, da observação e da análise de documentos. Os dados foram analisados tomando por base seis categorias: 
acessibilidade; lei; formação; integração/inclusão; diferenciação; motivação. A partir dos resultados da análise dos dados foi possível identificar os avanços e as dificuldades do processo de inclusão, o impacto da Política Nacional de Educação na perspectiva da Educação Inclusiva, a insatisfação dos 
pesquisados em relação aos marcos legais da Educação inclusiva, as dificuldades enfrentadas pela escola para atender essas disposições; a falta de ações municipais para a promoção da articulação entre as políticas públicas de educação, assistência social e saúde. A triangulação dos dados apontou caminhos 
para a inclusão.
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 A tese analisa a Revista Nova Escola, no período de 1997 a 2005, entendendo-a como um dispositivo de formação de professores articulado a políticas educacionais, em especial aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Inscreve-se no terreno das discussões que examinam relações de poder e produção de 
significados para as práticas docentes de professores e professoras de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para tal, busca identificar possíveis marcas que identifiquem o periódico como objeto cultural, instaurador de determinadas posturas político-pedagógicas entre o professorado 
brasileiro. Considerando o periódico em sua materialidade impressa, bem como na modalidade digital, perfazendo um total de aproximadamente onze mil páginas, é possível configurar um conjunto de regularidades, definindo um determinado modo de pensar e ensinar matemática. Nesta linha de análise, 
percebe-se a obediência a regras discursivas, entre as quais se destaca a concepção de atraso, ou de dificuldade no ensino e na aprendizagem da disciplina de matemática. Esta a razão básica para propor determinados encaminhamentos, sem necessariamente articulá-los às demandas provenientes de políticas 
mais amplas, algumas inclusive alicerçadas em compromissos envolvendo financiamentos internacionais. À luz de referencial teórico fundamentado em Foucault, é possível verificar como tais situações se delineiam de modo muitas vezes insidioso, através de estratégias discursivas eficazes e produtivas. 
Neste sentido, os discursos da Revista Nova Escola, alinhados aos Parâmetros Curriculares Nacionais, propõem tornar os professores “instruídos”, “peritos” na elaboração de práticas pedagógicas nessa área do conhecimento. Assim, do conjunto de dados analisados, é possível depreender uma espécie de 
“modelo universal”, cujo receituário, se não for capturado criticamente, corre o risco de ser aplicado de maneira semelhante para todas as circunstâncias.
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Esta pesquisa tem como objetivo estudar a construção do direito à educação no município de Santo André, nas décadas de 50 a 70 do século XX, a partir da análise dos orçamentos municipais do período abordado. Por considerar fundamental a perspectiva histórica para a construção e implementação da 
política pública, a pesquisa resgata a organização da rede pública de ensino municipal e avalia os mecanismos que foram construídos pelo Poder Público a fim de garantir o direito à educação, principalmente no que diz respeito ao direito aos anos iniciais do ensino fundamental (antigo ensino primário). Com 
as referências sendo as legislações da época assim como o trabalho realizado por João Correa Mascaro (1958) relativo às análises dos orçamentos públicos dos municípios paulistas no período estudado, este estudo analisa os orçamentos do município de Santo André, compondo séries históricas de dados, 
obtidos por meio de um levantamento minucioso, com foco prioritariamente nas previsões orçamentárias das despesas públicas com educação. Uma das problematizações feitas nesse estudo refere-se ao regime de colaboração entre as esferas municipal e estadual, no cumprimento da escolaridade obrigatória, a 
partir da Constituição Federal de 1946. Constata-se que mesmo antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de nº 5.692 de 11/08/1971, a qual previa a progressiva passagem da responsabilidade municipal com os encargos e serviços de educação, principalmente os referentes ao Ensino Fundamental, 
antigo 1º grau, o município já se comprometia com o atendimento escolar nos mais diversos níveis. Verifica-se, também, o total de recursos financeiros aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, analisando as condições para a efetividade do direito à educação, nesse momento da história local, 
cujas transformações econômicas trouxeram um grande número de trabalhadores para a implantação da indústria multinacional na região. Assim, o estudo das leis orçamentárias, contextualizadas pela análise do conjunto de leis municipais e de outras fontes históricas, permitiu compreender, dentre outros 
aspectos, as concepções vigentes de educação pelo Poder Público local e sua progressiva organização burocrática como aparelho de Estado, tornando mais complexo no decorrer do período em questão. O presente texto aprofunda parte dos achados da Pesquisa “O Direto à Educação Básica – estudo da 
demanda social e do atendimento público em uma micro região urbana” a qual estudou os fenômenos que afetam a garantia efetiva do acesso e permanência das crianças, jovens e adultos em nove escolas da cidade de Santo André, uma vez que estas escolas foram instaladas no período considerado por este 
trabalho.
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a Corrosão do caráter público da universidade federais no contexto de uma economia mundializada envolvida pela capa da Sociedade do Conhecimento”. A análise do objeto de pesquisa articulou elementos que se constituem como os pilares explicativos da 
corrosão sistemática sofrida pelas universidades públicas. Neste sentido, o papel do Banco Mundial, vinculado às ações do Ministério da Educação materializa o plano do capital para a educação superior, que na “Sociedade do Conhecimento” adquire papel central. No contexto da educação superior brasileira 
temos o processo de reforma da educação superior em curso ao longo da segunda metade do século XX e com novas faces na atualidade. Embora esse processo abarque momentos históricos diferentes e não seja homogêneo, possui linhas de continuidade que nos levam a refletir sobre uma política educacional 
que pretende reconfigurar o modelo de educação superior pública baseado na pesquisa, ensino e extensão. A educação universitária é alvo de um processo corrosivo que visa transformar a educação superior pública federal a partir da combinação de dois processos: a diversificação e a diferenciação de seus 
sistemas de educação superior. Nesse sentido, as formulações do Banco Mundial, isto é, seus documentos para a educação superior, são verdadeiros manuais para os Ministérios da Educação, pois possuem as idéias a serem implementadas pelos sistemas de educação superior. No caso desta pesquisa, 
destacamos o Reuni como política educacional que corrói o caráter das universidades federais, com a finalidade de expandir o ensino superior a partir do desmonte de um modelo de educação superior em favor de outro, o da educação terciária, cujas bases estão assentadas na diversidade de instituições não 
necessariamente universitárias
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O estudo se insere na linha de pesquisa de Fundamentos, Políticas e Práticas da Educação Brasileira, dentro do campo da Pedagogia Social, focalizando o trabalho sócio-educativo desenvolvido em Organizações não Governamentais, mais especificamente nos princípios que têm norteado certas práticas de 
intervenção sócio-educativas de modo que se identifiquem e caracterizem como Pedagogia Social. A metodologia adotada na pesquisa é o estudo de caso que investiga um fenômeno atual dentro de seu contexto de realidade. Os dados foram obtidos mediante a análise de documentos, entrevistas, depoimentos 
pessoais, observação espontânea, observação participante e análise de cadernos de planejamento e atividades. A análise das entrevistas e as vivências proporcionadas na instituição serviram de base para as aproximações pretendidas, bem como, para experimentar novas formas de produção de sentido e de 
outras estratégias de produção de conhecimento. Diante disso, o olhar sobre a Associação Meninos e Meninas de Progresso, localizada no município de São Leopoldo/RS, analisa algumas práticas e porque estas são caracterizadas como Pedagogia Social. A análise apóia-se em pressupostos teóricos de 
Fermoso e Petrus, buscando os princípios norteadores das ações/intervenções sócio-educativas. Inicialmente, procura-se apresentar o contexto sócio-histórico da Pedagogia Social, subjetividades da educação não formal e as relações que se estabelecem com a educação popular. Analisam-se alguns conceitos 
do Terceiro Setor, das organizações latino-americanas e, especificamente, as brasileiras, bem como destaca-se a importância e função dos Projetos Sociais e as representações acerca dos movimentos sociais no Brasil. A seguir propõe-se o estudo da instituição pesquisada, desde sua estrutura organizacional até 
as práticas que utiliza no trabalho sócio-educativo. A reflexão que se pretende é de como o conceito de Pedagogia Social se operacionaliza no cotidiano da instituição, no universo dos sujeitos que se apropriam dele, bem como a fragilidade das metodologias postuladas dentro de algumas organizações sociais 
que, em essência, não se diferem em nada daquelas que pretendem ser exorcizadas pelos movimentos sociais; ONG’s e instituições que propõem uma nova forma de socialização dos saberes. Ao mesmo tempo, a discussão não se esgota, não postula uma nova lógica ou uma nova forma de se fazer educação 
num espaço fora da escola, independente do conceito que essa carregue. Acredita-se que possamos pensar, nas questões da AMMEP, de forma contextualizada sob dois aspectos: o primeiro, do ponto de vista da gestão social, ou seja, da necessidade de uma reestruturação dos processos de administração, 
desde a elaboração de projetos até prestação de contas e, principalmente, no que se relaciona aos registros da instituição. No outro aspecto, a formação dos sujeitos que constituem o grupo de trabalho deve ser repensada, ressignificada, no sentido de dar conta de algumas lacunas no entendimento do que é a 
Pedagogia Social e quais práticas estão sendo postuladas a partir dela.
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Este trabalho, vinculado à Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional, tem como objetivo compreender e interpretar os processos de criação, estruturação e expansão da Universidade Estadual de Goiás. Para tanto, tem-se como parâmetros a história das políticas públicas do governo estadual para a 
educação superior; a utilização do ensino superior como marketing político; as eleições para governador em 1998 e a reforma da educação superior da década de 1990.Nessa perspectiva, objetivamos identificar e compreender quais os fatores determinantes na criação de uma universidade pública, 
principalmente quando essa criação se dá num contexto adverso a gastos públicos com o ensino superior. A partir desse questionamento inicial é que nos levou a buscar compreender e interpretar o que aconteceu em Goiás, no final da década de 1990, para que o governo estadual criasse uma universidade sob 
sua responsabilidade. Para tanto, ao analisar os estudos sobre educação superior em Goiás é preciso levar em consideração que o processo de interiorização do mesmo foi impulsionado muito mais por fatores político-eleitoreiros do que por questões econômicas, pela necessidade de suprir a demanda por 
ensino superior público ou pela defesa da democratização do acesso a esse nível de ensino. A expansão ocorrida na UEG foi realizada por meio de caráter privatista já que mais da metade dos alunos matriculados na instituição estudavam em cursos pagos no período analisado. As questões político-eleitoreiras 
também influenciaram a expansão significativa da UEG.Constatou-se que é imprescindível a qualificação dos docentes da UEG, pois, até a data de conclusão dessa pesquisa, a instituição não havia atingido o patamar mínimo exigido pela LDB, comprometendo assim todo o trabalho desenvolvido.
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O entendimento da educação como direito do cidadão e dever do Estado remonta o final do século XIX e início do século XX, sendo fruto do jogo de forças sociais em conflito. Assim, a educação torna-se um problema público, que busca sua inserção nas agendas de governos na busca de soluções. A 
educação como direito se inscreve, portanto, no campo das políticas públicas de corte social. Esta pesquisa documental e bibliográfica inscreve-se na temática Ensino Fundamental de nove anos, tendo como área a Política e os sistemas Educacionais, e subárea Política e Legislação de ensino. Objetiva traçar o 
caminho legislativo da política educacional brasileira de ampliação da escolaridade obrigatória de oito para nove anos de duração com a inserção da criança de seis anos de idade, no período compreendido entre 2003 e 2008. Tomamos o imperativo legal nos âmbitos da federação brasileira e do Estado de 
Minas Gerais na busca de respostas para as seguintes questões: quais os sentidos implícitos e explícitos, apregoados pelos legisladores nos textos legais e nos documentos que organizam a ampliação do Ensino Fundamental, nos âmbitos da Federação e do Estado de Minas Gerais? Como isto se traduz na 
formulação de uma política pública? Na coleta de dados utilizamos a normatização federal e estadual mineira como fontes primárias e os autores Aguilar Villanueva (1996); Cunha (1986); Cury (2002); Kramer (2006); Nascimento (2001), Rein e Rabinovitz (1996); Romanelli (2000, 2007) e Saviani (2006), 
dentre outros. Os estudos realizados nos permitem afirmar que a ampliação da escolaridade obrigatória com a inserção da criança de seis anos de idade no Brasil e em Minas Gerais esteve e ainda continua envolto em polêmicas e conflitos que envolvem forças e correlação de forças, no entanto não há dúvidas 
quanto aos avanços no sentido de entender que de fato a educação é um direito de todos.
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Ao tomarmos contato com o texto da nova LDB (Lei nº 9394/96), chamou-nos a atenção a falta de clareza quanto ao caráter da presença da Filosofia no currículo do Ensino Médio. Segundo esta LDB, ao final do Ensino Médio os educandos devem demonstrar, dentre outras coisas, "domínio dos 
conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania" (Art. 36, § 1º, Inciso III). Percebemos que, conforme está, o texto permite entendimentos ambíguos e contraditórios, à medida que não deixa claro como se dará concretamente a presença da Filosofia nesse nível de ensino, 
Diante disso, desenvolvemos a nossa pesquisa no sentido de analisar e refletir acerca do espaço reservado à filosofia no currículo do Ensino Médio a partir da Lei nº 9.394/96, tendo como pano de fundo a história da Filosofia no Ensino Escolar Brasileiro
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Buscando compreender os processos sociais, políticos e histórico sobre o Público e o Privado no Ensino Superior do Espírito Santo. Efetua-se considerações sobre o público e o privado em Hannah Arendt, seus pressupostos teóricos, dialogando com a temática, desdobrando com a análise do Público e o 
Privado em educação propriamente, o que exigiu a compreensão da gens e desenvolvimento do público e do privado no campo educacional e, o mesmo, como categoria de análise em educação. Passando pelas origens da universidade no mundo e no Brasil, dialogando com o debate político educacional 
concomitante, expressos em diferentes posições ideológicas, em particular, aquelas apresentadas pelo IPES, que fomenta e aponta proposições para a universidade no Brasil, a serviço do mercado num contexto internacional de “Aliança para o Progresso”. Diante desse emaranhado de proposições, chega-se à 
ditadura militar e à análise de sua política educacional, em particular o processo de reforma universitária (nunca sem resistência), suas motivações e propósitos. Um casamento se presencia entre o IPES e a política educacional aplicada pelos governos militares, bem como com o dito “Plano Atcon”. Chega-se à 
LEI 5.540 (a Reforma Universitária em lei). Percorre-se o período mais recente dos governos civis, untados no Consenso de Washington, na aplicação e co-elaboração de mais “recomendações”, apontamos o debate expressos na política educacional no período mais recente. Passando da floresta e buscando a 
interação com a nossa árvore em particular, verificamos o processo de constituição da universidade no ES, o momento histórico e econômico percorrido, passando do café à industrialização/urbanização, chegando ao nascimento e consolidação da oferta privada no ES. Constituímos um minucioso quadro 
comparativo entre a oferta pública e a privada no ensino superior no ES. Podemos apontar que o processo que vive o ensino superior no ES, em sua porta de entrada pública, é substancialmente universitário, diurno e urbano, enquanto no outro extremo, a entrada privada ser predominantemente oferecido em 
faculdades, noturno e rural. Nestes dois últimos aspectos, no setor privado, as polaridades vêem-se quase em equilíbrio. Diante de todas as posições que defendem, de que existam imposições externas na definição das políticas educacionais, e não as negamos, é certo que não podemos desconsiderar as 
movimentações, lutas e disputa, vivenciadas no Brasil, em nosso estado e em cada instituição. É, forte e verdadeira, a impressão de que as atuais reformas no ensino superior apontam para uma aproximação com as aplicadas e projetadas há quatro décadas, assim, podemos suspeitar de que muito do que se fez 
e se faz na questão do acesso e permanência do ensino superior se deve ao IPES, logo, aos pensamentos e ações, ainda que sofrendo influencias externas, ações e pensamentos de sujeitos históricos constituídos em nosso meio. Se outrora se afirmou que vivíamos um processo de usaidização , ou um 
transplante cultural, agora podemos estar vivendo uma “ipesização”. Se ainda transplante, de gerações talvez, mas não, de algo alienígena.
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Esta dissertação aborda a Reforma da educação profissional, instituída pelo decreto-lei 2208/97, analisando-a no cenário da globalização e das grandes transformações no mundo do trabalho, compreendendo-a, em sua origem e seu desenvolvimento no contexto da totalidade sócio-histórica em que está 
inserida. A investigação focaliza a educação profissional de nível técnico desenvolvida na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, situada em Novo Hamburgo-RS. Interroga como, na escola mencionada, se configuram as contradições entre educação geral e educação profissional após a 
reforma, e quais suas dificuldades e alternativas para a formação técnica profissional. A abordagem teórico-metodológica é de natureza qualitativa e dialética. Interpreta dados empíricos obtidos através de entrevistas com docentes e análise de documentos. Os resultados encontrados identificam uma proposta 
de formação integral mantida pela instituição. A análise desta formação integral revela elementos emancipatórios, característicos da proposta de formação politécnica, representando aspectos de resistência à reforma, entremeados com elementos conservadores, identificados com a formação polivalente, e 
meramente adaptativos ao mercado de trabalho, representando aspectos de submissão.
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A presente dissertação de mestrado se propõe a analisar, a configuração jurídica da relação público-privada, através da parceria entre a Prefeitura Municipal de Sapiranga e o Instituto Ayrton Senna, organização não-governamental, sem fins lucrativos, criada em 1994. A dissertação vai analisar o período que 
vai de 1997 a 2006, que corresponde, respectivamente, a data do inicio e do final da parceria. O objetivo dessa pesquisa é analisar a influência da parceria entre a esfera pública e esfera privada, para a produção da legislação educacional municipal e os impactos para a educação. O trabalho parte do contexto de 
reconfiguração do papel do Estado, a partir da década de 90, que se tem como conseqüência, a reforma dos Estados nacionais, que deixam de atuar no campo da promoção dos direitos sociais, em que pese, a educação, passando o seu fomento para a sociedade civil, através das entidades do Terceiro Setor, 
sejam elas organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou ainda, organizações não-governamental. Para tanto, vamos analisar o contexto em que se situa a reforma do Estado brasileiro, com a conseqüente desobrigação desse com os direitos sociais, vamos tratar da configuração 
jurídica das entidades do Terceiro Setor, bem como do controle social sobre tais entidades.
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O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar a prática da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) de Mogi Mirim/SP, naquilo em que ela tem contribuído (ou não) para a consolidação do projeto neoliberal em curso no nosso país, e como essa prática tem influenciado, e em 
qual direção, para a formação de seu público-alvo. Inaugurado em 1997, o ICA atende atualmente 203 crianças e jovens entre 11 e 18 anos. Assim, a pesquisa lida com as temáticas da Juventude e da Educação no interior das práticas de uma instituição educacional que é, também, uma organização não-
governamental e parte do que vem sendo denominado “terceiro setor”. Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico e uma revisão da literatura para cada uma das temáticas, o que forneceu os parâmetros conceituais para o estudo proposto. Com relação ao campo empírico, foram utilizadas diferentes 
estratégias de investigação, a saber: levantamento documental nos arquivos da instituição, entrevistas com os atores sociais envolvidos - gestores, educadores e jovens atendidos - e observação participante. À luz dos autores estudados, constatou-se que o denominado “terceiro setor” participa da reprodução da 
injustiça social com um discurso em defesa da benemerência e uma ideologia da ‘responsabilidade/generosidade social’ que oculta a sua funcionalidade ao Estado neoliberal. Nesse contexto, os resultados aqui apresentados apontam para o assistencialismo praticado pelo ICA, que tem com um dos seus 
fundamentos a conformação à ideologia dominante dos jovens aos quais se volta: aqueles oriundos dos extratos populares e pobres. A atuação da instituição, ao mesmo tempo em que garante alguns direitos à população atendida, reproduz, de certa forma, as desigualdades sociais, econômicas e políticas 
inerentes ao modo de produção capitalista e que estrutura nossas relações sociais. Resta, dessa maneira, a evidência da “questão social” como um desafio para a construção da cidadania e da radicalidade democrática numa sociedade de classes.
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Políticas Públicas de Atendimento à Criança: O Desafio da Ação Articulada no Projeto Belém Criança (2001–2004) constitui-se em um estudo sobre as políticas voltadas para as crianças de 0 a 6 anos. Tem como objetivo analisar a configuração das políticas de atenção integral à criança, evidenciando a forma 
como as mesmas foram redimensionadas pelas idéias neoliberais e pelas diretrizes dos organismos internacionais. O trabalho toma como referência empírica o Projeto Belém Criança, desenvolvido pelo município de Belém a partir de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
no período de 2001 a 2004. O Projeto pretendia desenvolver uma ação articulada entre as várias secretarias municipais que prestam assistência à criança procurando racionalizar os recursos e otimizar os serviços. Dentre os procedimentos metodológicos que materializaram a pesquisa destacaram-se: a revisão 
bibliográfica e documental que permitiram analisar a contextualização das políticas públicas e, entre elas, as políticas sociais de atendimento à criança; o papel do UNICEF como articulador das políticas em âmbito municipal; e o papel do município como executor dessas políticas. Ainda foi utilizada, a 
entrevista semi-estruturada, tendo como sujeitos: o representante do UNICEF em Belém, os co-gestores municipais e atores da comunidade na qual o projeto foi implementado. Os resultados das análises revelaram que, historicamente, as políticas destinadas à criança foram sendo dimensionadas tendo como 
suporte a luta dos movimentos sociais reivindicativos por políticas públicas que garantissem os direitos fundamentais destes cidadãos. Apesar da dimensão legal das atuais políticas de atendimento à criança, assumirem uma visão de integralidade e de garantia de direitos, há ainda um grande descompasso entre 
o discurso e a prática. Na atualidade, as mesmas são elaboradas dentro da ótica neoliberal, com ações pautadas pelo princípio da focalização no combate à pobreza, implantadas com baixos custos e com práticas que conduzem à fragmentação excessiva, gerando ações inadequadas e programas pontuais que 
não garantem a qualidade social do atendimento. Nessa perspectiva ficou evidenciado para a maioria dos atores que o Projeto Belém Criança não se constituiu uma real política pública voltada para a criança de 0 a 6 anos, apesar de apresentar aspectos inovadores, como a mobilização e a participação. Ficou 
demonstrado ainda, nos depoimentos dos participantes da pesquisa, que as secretarias tiveram inúmeras dificuldades de desenvolver a ação articulada prevista no Projeto, haja vista a grande complexidade de articulação entre os vários órgãos responsáveis pelas políticas de atendimento. No entanto, os 
entrevistados, ressaltam o caráter inovador do programa pela possibilidade de construir coletivamente uma política de atendimento às crianças pela ótica do direito.
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 Esta pesquisa analisa a política curricular da Rede Municipal de Educação de Niterói, RJ, na gestão do Partido dos Trabalhadores, triênio 2005 – 2008. O currículo é abordado neste trabalho como artefato cultural marcado por processos de hibridação. Com base na abordagem do ciclo de políticas de Stephen 
Ball, as políticas de currículo são tratadas como textos, discursos e práticas produzidos em três contextos articulados entre si e permeados por relações de poder e disputas pela significação e controle simbólico do currículo. A partir das contribuições de Ernesto Laclau, entendo que no processo de produção da 
política curricular, sujeitos se articulam para defender determinadas concepções de currículo, as quais querem hegemonizar. A produção curricular, nessa perspectiva, é uma luta hegemônica caracterizada pela tensão entre particular e universal. O objetivo da presente pesquisa é analisar as interpretações que o 
contexto da prática opera sobre os textos que representam a política curricular defendida pelo poder público local. Defino o contexto da prática nesta pesquisa como o 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental de uma escola denominada, ficticiamente, Escola Niterói. Os sentidos curriculares produzidos nessa 
escola foram acessados por meio de entrevistas realizadas com professores das oito disciplinas que compõem o currículo escolar. O contexto de produção dos textos é acessado através da análise dos quatro documentos curriculares produzidos pela Fundação Municipal de Educação, nos quais investigo 
também sentidos do contexto de influência da política. Analisando os sentidos que estão em jogo nos documentos curriculares e na Escola Niterói, concluo que há interpretações diversas, desenvolvidas em consonância com as demandas defendidas pelos grupos em disputa pela hegemonia no currículo. 
Identifico dois projetos curriculares em disputa a partir dos quais dois grupos se constituem: os que defendem a proposta da FME e os que a ela se opõem. No grupo favorável à proposta da FME, está grande parte das pedagogas da Escola Niterói, alguns poucos professores e os membros da equipe da FME; 
no grupo que se opõe a proposta está a maioria dos professores entrevistados que acredita na inviabilidade de sua adequação à realidade do contexto da prática. A insatisfação declarada por alguns professores passa a ser um dos elementos que une esses professores, criando uma identidade que é ao mesmo 
tempo fomentada em função da oposição à proposta hegemônica e do desejo de constituírem outra proposta particular.
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O presente trabalho tem por objetivo apreender o processo de reestruturação dos Conselhos Municipais de Educação na institucionalização dos Sistemas Municipais de Ensino no estado do Rio Grande do Sul, pós LDB/96. É dada atenção à contribuição e influência dos principais atores sistêmicos deste 
processo, ou seja, responsáveis pelo movimento de qualificação da gestão da educação nos municípios do estado: Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, Conselho dos Secretários Municipais de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul – CONSEME/UNDIME-RS e Fórum Estadual 
de Conselhos Municipais de Educação – FECME-RS. Merece destaque a forma de organização dos municípios do Rio Grande do Sul em associações regionais. A análise é centrada no referencial teórico de autores brasileiros como Cury, Bordignon, Pinto, Balzano, Zanchet, Werle, Sari, Luce, Farenzena e 
outros, os quais partem do pressuposto de que os conselhos, na função de intermediação entre o Estado e a sociedade, traduzem ideais e concepções mais amplos de educação e de sociedade e que, em cada momento histórico, influenciam a dinâmica das políticas educacionais em pauta. Busca-se trazer à tona 
elementos concretos para refletir sobre essas questões e as possibilidades de constituírem espaços democráticos de participação, contribuindo para a autonomia municipal na área do ensino e para o avanço das políticas públicas. Com este olhar é realizado um estudo de caso em dois Conselhos Municipais de 
Educação, procurando identificar o que movem este processo de reforma institucional e as correlações de forças que influíram na reorganização dos conselhos. Os resultados indicam que a gestão democrática dos sistemas municipais de ensino é um processo em construção e que as experiências participativas 
nos/dos Conselhos não se dão sem contradições e ambigüidades. Os mesmos ainda encontram dificuldades pelo deslocamento de poder que provocam ao ocupar espaços antes fechados. Mas não se pode perder de vista que o mais significativo, no esforço de exercitar a gestão democrática, é o reconhecimento 
do potencial dos conselhos como instâncias que podem levar à concretização de um exercício de controle mais permanente da coisa pública e à construção de novas identidades dos atores sociais, antes excluídos, e que hoje começam a se constituir em forças vivas da cidadania.
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A participação dos conselhos de 
educação nas políticas públicas dos 
municípios: um estudo a partir de 
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Criados no Brasil, ainda no período Imperial, os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação tiveram uma longa trajetória de avanços e retrocessos em suas funções e diretrizes, até chegar ao que se conhece hoje. Em princípio, serviram aos interesses da Igreja Católica e ás políticas locais de 
determinados municípios, em seguida, foram readaptados pelo Governo Nacional, como instrumentos, em nível técnico, para dar sustentação ás políticas desenvolvimentistas e populistas do regime ditatorial. Já no Regime Militar, serviram de instrumentos de controle e fiscalização. Contudo, a partir da 
década de 1980, os mesmos adquiriram uma nova roupagem, pois passaram a ser constituídos como órgãos de luta e apoio para os movimentos sociais. Já na década de 1990, a constituição dos Conselhos Educacionais passaram a fazer parte das políticas públicas neoliberais, visando dar sustentação ás suas 
propostas de descentralização. No entanto, o princípio da Democracia Participativa também interferiu no processo de efetivação dos mesmos, principalmente em nível local, como no caso do Conselho Municipal de Educação de Uberlândia. Portanto, esta pesquisa buscou compreender como foi o processo de 
constituição e efetivação do Conselho Municipal de Educação de Uberlândia, numa gestão caracterizada por uma Democracia Liberal e numa gestão assinalada por uma Democracia Participativa. Metodologicamente, buscou-se a pesquisa qualitativa, por meio de análises do aparato legal normativo, pesquisa 
bibliográfica e análise das atas das reuniões do Conselho Municipal de Educação de Uberlândia. A partir disso, foi possível inferir que a busca pela democratização do ensino via Conselho Municipal de Educação, ainda depende de posturas políticas, que permitam a colaboração recíproca entre as diferentes 
esferas do governo e sociedade civil, deixando de lado interesses particulares e propostas que visam levar a educação para o mercado de consumo. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071842001013001P5

debora raquel 
alves barreiros 
 

elizabeth 
fernandes de 
macedo

Todos iguais... Todos diferentes... 
Problematizando os discursos que 
constituem a prática curricular da 
secretaria municipal de educação do rio 
de janeiro (sme/rj)..

cotidiano e cultura 
escolar

 Neste estudo, dedicamo-nos à análise os desdobramentos da proposta curricular da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro – Multieducação – no cotidiano escolar, procurando verificar como são trabalhadas as diferenças culturais, de modo a entender o processo pelo qual se consolidam as 
políticas multiculturais assumidas no discurso da rede. Optamos por um abordagem metodológica que compreendesse o currículo como produção cultural, em que os conhecimentos e os poderes pudessem ser compreendidos como campo da significação, cenário em que as culturas lutam por legitimidade, um 
território contestado, que envolve a negociação de posições ambivalentes de controle e resistência. Nessa tentativa de pensar nas múltiplas possibilidades que os discursos podem oferecer além dos aspectos visíveis, recorremos à abordagem qualitativa de cunho etnográfico, que envolve a análise documental e 
a pesquisa participante. No desenvolvimento desta pesquisa, buscamos subsídios teóricos nos estudos culturais, pós-estruturais e pós-coloniais que vêm discutindo as interrelações entre currículo, identidade, cultura e diferença. Nos apropriamos principalmente dos estudos de Homi Bhabha, Jacques Derrida, 
Chantal Moufee e Ernesto Laclau quando abordam conceitos que envolvem a construção da diferença como prática discursiva e de s ignificação: noções de discurso, enunciação, práticas articulatórias, negociação, hegemonia, entre-lugar, cadeia de equivalência, antagonismo/agonismo, significante vazio e a 
própria noção do sujeito. Concluímos que a busca por uma intensa atividade desconstrutiva significa propor a possibilidade da coexistência com o paradoxo: a permanência na fronteira, que caracteriza a indecidibilidade – os interstícios, os entre-lugares –, que pode gerar estruturas fecundas que possibilitem 
repensar as diferenças. Sabendo que o significado é construído nas práticas articulatórias, no campo da discursividade, compreendemos que os documentos norteadores da prática curricular da SME/RJ tem buscando ao longo dos anos a construção de pontos nodais, que possibilitem a prática pedagógica de 
acordo com os saberes hegemônicos, mas sem que com isso se perca o diálogo e negociação com os demais campos de saberes.
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Uma genealogia das políticas para 
creche no brasil : estado e infância de 
1899-1920
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Com este estudo, buscamos investigar a constituição de uma política nacional no Brasil para a criança pequena, a partir da criação da instituição creche. O estudo abrange o final do século XIX - do ano de 1899, com a criação do Instituto de Proteção à Infância (IPAI) no Rio de Janeiro - até o início do século 
XX, quando ações do Estado são direcionadas na busca da preservação da infância brasileira, passando a ter uma legislação específica para esse fim. A propagação dos saberes científicos como a Puericultura, a Pediatria e a Pedagogia elegeu a criança como objeto de estudo e intervenção. Celebrar a infância 
passou a ser o ideal de uma nação civilizada, e a creche passa a ser difundida como instituição de preservação da pequena infância. Nesse contexto, analisa-se, em primeiro lugar, a campanha em favor da assistência à infância, que se converteu em pauta para os diversos atores sociais (médicos, juristas, 
filantropos, representantes da Igreja e políticos) reunidos em torno da mesma causa quando o crescente interesse pela criança colocou em debate a capacidade do Estado em responder efetivamente ao problema da infância; em segundo lugar, analisam-se os modelos assistenciais de natureza diversa 
implementados no país para responder à causa da infância; e, em terceiro lugar, analisam-se as políticas públicas direcionadas à pequena infância a partir da origem da instituição creche no Brasil, com ênfase no discurso médico-higienista e sua influência na consolidação dessas políticas.
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 As discussões contemporâneas em relação ao campo do currículo tem sido orientado na perspectiva de construções de propostas curriculares locais que dê visibilidade à participação da comunidade docente em seus diferentes momentos e aos processos culturais e experiências dos alunos como meio de se 
construir identidades múltiplas, favorecendo o empoderamento em contraposição às políticas curriculares globais que ainda se apresentam aos espaços escolares caracterizadas como verticalizadas, centradas no Estado, homogeineizantes e prescritas. De acordo com essa perspectiva, analiso a política curricular 
da Educação Física do município de Juiz de Fora ? MG, cujo texto político é denominado Programa Municipal de Educação Física ? diretrizes curriculares (PROMEF), que se configura como uma política curricular local diferenciada pelo fato de ter oportunizado a construção coletiva entre os responsáveis 
pelo departamento de educação Física escolar e os professores dessa disciplina que atuavam cotidianamente nas escolas contando, inclusive, com uma busca das manifestações culturais e de lazer das comunidades trabalhadas, para subsidiar os conteúdos que foram sistematizados como conhecimento 
pedagógico da educação Físico municipal. Esse estudo teve, assim, o objetivo de analisar a política curricular da Educação Física escolar desse município, destacando o contexto de produção desse texto político e verificar se os objetivos de tal proposta se viabilizam no contexto da prática e se essa proposta 
curricular se configura como incentivadora de construções identidárias múltiplas e ao empoderamento. Para dar encaminhamento aos objetivos, foram realizadas 28 entrevistas semi-estruturadas com os participantes do processo de construção da proposta e sua relação com o contexto da prática e análise do 
documento escrito PROMEF. De acordo com os dados coletados, essa diretriz avança em termos de políticas curriculares por ter oportunizado aos professores participarem de todo o seu processo de construção, mas não propicia o empoderamento e a construção de identidades múltiplas por pautar, sobretudo, 
numa orientação didático-metodológica que reforça o conhecimento historicamente elaborado, destacando a cultura discente apenas na perspectiva da superação e não como um caminho na busca do diálogo cultural crítico.
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 Esta dissertação estuda a participação da comunidade disciplinar de ensino de física no processo de produção de políticas de currículo, especificamente relacionadas a esta disciplina no ensino médio. O estudo é realizado com base em textos escritos por especialistas dessa comunidade disciplinar entre os anos 
de 1995 e 200, publicados nos anais dos principais eventos e em revistas Qualis A da área. A análise tem por objetivo compreender os processos discursivos que produzem certos sentidos e significados privilegiados nesses textos e que os direcionam ao atendimento de determinadas finalidades sociais. O foco 
da análise se voltou para os discursos, com respeito às concepções de competências, interdisciplinaridade e contextualização do ensino, e para os critérios de organização e seleção de conteúdos curriculares para a física. O estudo se fundamenta especialmente nas teorizações sobre políticas curriculares de 
Stephen Ball e nas investigações sobre o desenvolvimento histórico das disciplinas escolares realizadas por Ivor Goodson. Desse modo, entendo que as políticas de currículo são produzidas por discursos que circulam em diferentes espaços-tempo educacionais, em processos discursivos de recontextualização 
por hibridismo, de forma não-verticalizada ou linear. A partir da análise aqui realizada, defendo que a comunidade disciplinar de física participa significativamente como mediadora entre os diferentes contextos de produção de políticas curriculares. Particularmente, procuro argumentar que os discursos têm 
associado, pro intermédio de recontextualizações por hibridismo, idéias de interesse do mundo produtivo a outras mais diretamente relacionadas às expectativas do meio acadêmico e científico. Ao mesmo tempo, argumento que essas associações também envolvem perspectivas pedagógicas diversas, que 
contribuem para a legitimação desses discursos junto à comunidade educacional e às escolas.
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Educação profissional técnica na região 
do vale do rio dos sinos: a percepção da 
inserção profissional dos jovens 
egressos de cursos técnico-
profissionalizantes voltados para o 
setor coureiro-calçadista. 

educacao, historia e 
politicas
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insercao profissional

O estudo estabelece relação entre educação e trabalho, debatendo a inserção profissional no setor coureiro-calçadista. Discute as transformações que vem acontecendo em âmbito mundial nas últimas décadas, decorrente, sobretudo, do processo de globalização da economia capitalista, que por sua vez, implica 
em uma nova forma de acumulação flexível. Apresenta o panorama legal da educação profissional brasileira dos últimos anos. Focaliza o estudo da educação profissional técnica voltada para o setor coureiro-calçadista na região do Vale do Rio dos Sinos. O trabalho empírico se desenvolveu junto aos alunos 
egressos das escolas técnicas: Escola Técnica SENAI, Ildefonso Simões Lopes, Escola Técnica SENAI de Curtimento e Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. A pesquisa foi realizada com um grupo de 60 ex-alunos dos cursos técnicos em Calçado, Química e Curtimento, dos anos de 
2004 a 2006. A investigação captou a percepção da inserção profissional dos sujeitos para saber como eles percebem sua inserção profissional no contexto atual. A análise qualitativa utilizou a perspectiva teórica que compreende inserção profissional como um processo complexo e não como um simples 
momento no qual o jovem passa do sistema educativo ao produtivo. O estudo constatou que a percepção dos jovens, quanto a formação recebida e à sua inserção profissional é positiva e que o setor coureiro-calçadista vivencia uma crise sem precedentes históricos, atuando de forma dependente em âmbito 
global e local. Verificou que o momento histórico atual, apresenta como necessidade compreender a educação profissional brasileira, a fim de redefinir pretensões educativas na lógica de outro projeto de sociedade com vista a controlar o que está ocorrendo na proposição do modelo neoliberal, visto que a 
pesquisa demonstrou que as estratégias de inclusão do sistema educativo e produtivo não correspondem aos necessários padrões de qualidade que permitem ao jovem a inserção profissional.
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Organizações não governamentais: um 
estudo de caso da federação de órgãos 
para a assistência social e educacional 
(fase)..
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educacao

O objetivo da pesquisa Organizações Não Governamentais: um estudo de caso da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) é analisar a intervenção social desta ONG, com destaque para a dimensão educativa das práticas e concepções através das quais se realiza sua intervenção. 
Para o alcance do objetivo acima enunciado foi necessário fazer uma pesquisa com o propósito de uma análise qualitativa da atuação histórica da FASE, procurando captar as prováveis mudanças por que passou e passa essa Organização, para, desse modo, compreender sua base conceitual. Assim, a pesquisa 
foi dirigida para o exame dessas transformações, levando-se em consideração as mudanças políticas, econômicas e sociais por que passa a sociedade brasileira nos anos de 1980 e 1990, principalmente. Essa pesquisa procura fazer uma análise qualitativa da atuação histórica da FASE, principalmente no campo 
educacional, compreendendo a educação no seu sentido amplo, ou seja, não-institucional, não-escolar e sim sócio educativo. Dessa forma, analiso a FASE como uma ONG paradigmática, ou seja, uma organização que serve de referência para a compreensão de outras organizações. Assim, a pesquisa 
procurará compreender como as ONGs vêm se comportando diante dos conflitos sociais a partir das parcerias e do uso de recursos diretos ou indiretos do Banco Mundial, bem como, se está fazendo algum tipo de disciplinamento e controle sobre os movimentos sociais, ou ainda, se estes interferem nas 
políticas sociais implementadas. Esta tese está organizada da forma que se segue. No primeiro Capítulo articulo a experiência de educador popular com as questões de pesquisa, considerando a minha trajetória de vida, a relevância desta pesquisa e as indicações metodológicas a partir da apresentação da FASE 
como sujeito histórico. No segundo Capítulo reflito sobre as metamorfoses por que passou e passa o Estado, as suas possíveis relações com os movimentos sociais e as ONGs como espaços públicos e/ou privados. No terceiro Capitulo discuto a formação das ONGs e suas perspectivas política e educativa a 
partir do seu surgimento e consolidação no Brasil, o chamado terceiro setor e as suas possíveis diferenciações, a relação com o Banco Mundial e as relações e interferências nos projetos das ONGs e, por fim, projeto uma política educacional que tenha a emancipação humana como base para a transformação 
social. No quarto Capítulo analiso a FASE a partir de sua história, trajetória e concepção, seu projeto social e a sua intervenção educacional nos anos de 1980 e 1990, procurando desvendar as possíveis diferenciações nos seus encaminhamentos. Concluo tecendo algumas considerações sobre o caráter 
contraditório das ONGs.
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Legislação e educação: o ideário 
reformista do ensino primário em 
sergipe na primeira república - 1889-
1930
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O presente trabalho pretende discutir a gênese da instrução pública republicana no Estado de Sergipe, no período compreendido entre 1889 a 1930, também denominado de Primeira República ou República Velha. A República, implantada em 1889, veio acompanhada da crença da necessidade de remodelação 
da ordem social, política e econômica, e da convicção de que a educação seria o mais forte instrumento para a consolidação do regime republicano e para a construção do país moderno, capaz de oferecer ao povo as condições de sua inserção no regime democrático representativo. No campo educacional 
destacam-se as reformas dirigidas à instrução pública pelos Estados e pela União. A República educaria, instruiria, e formaria os homens cultos e os cidadãos livres. Das reformas da educação e do aperfeiçoamento da instrução nasceriam homens com uma nova mentalidade para superar o atraso intelectual e 
cultural do país. O que foi proposto e qual a possível direção histórica da educação escolar na Primeira República em relação à estrutura, à organização e ao atendimento do ensino primário no Estado de Sergipe? Tomamos como pressuposto que a legislação educacional revela no âmbito político e 
jurídico/institucional as propostas educativas dos segmentos dominantes da sociedade, enquanto parte de um processo histórico-social em que os grupos dominantes buscam através dos instrumentos disponíveis a legitimidade, manutenção e consolidação de uma determinada forma de poder. Para a realização 
da pesquisa utilizamos, primordialmente, as técnicas usuais do trabalho com fontes documentais primárias e secundárias com destaque para as leis, decretos, regulamentos, mensagens de governo e jornais dos anos de 1889 a 1930 do Estado de Sergipe. No conjunto de ações e procedimentos, tanto de natureza 
pedagógica como política, constatamos a ausência de rumos, de um desenho nítido na condução de um projeto amplo que favorecesse o acesso da maioria da população à educação escolar. Por outro lado, o volume de atos dirigidos à instrução pública no sentido de reformulá-la indicou que a educação foi 
pensada e reafirmada insistentemente no sentido de incorporar-se a um projeto republicano de sociedade que também não se afirmou.
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Este estudo procura compreender o processo das reformas da instrução elementar desenvolvido em Mato Grosso, Minas Gerais e na Corte Imperial na década de 1850. O estudo explorou uma série de acontecimentos, cuja referência geral é constituída pelas regulamentações simultâneas ocorridas no ano de 
1854. No exame desse movimento, o trabalho interroga aspectos singulares e aproximações entre as representações existentes em torno das mudanças, buscando relacionar lutas, interesses e disputas que se fizeram presentes nos distintos embates verificados no âmbito do esforço reformador aqui analisado. 
Para tanto, a investigação se deteve na localização e reflexão de formações discursivas que pretenderam produzir modelos escolares, apoiado em diversas prescrições e que tinham como propósito tornar aceitável e legítima a escola elementar nas regiões aqui especificadas. Com a tentativa de afirmar a escola e 
seus efeitos pedagógicos no governo dos indivíduos, as disposições normativas foram construídas tendo em vista permanências e inovações que se desejava instituir na sociedade brasileira de meados do século XIX. A investigação se constitui em um esforço de prática de história da educação em perspectiva 
comparada, considerando três experiências singulares, focada na trajetória de vida dos reformadores, na compreensão das proposições de mudanças, seu desenho e efeitos, relacionados com o pensamento e as articulações políticas da conjuntura da Conciliação que, em linhas gerais, procurou oferecer 
sustentação ao programa reformador em questão. Desta forma, foi realizada uma análise dos discursos presentes em relatórios, ofícios, exames, cartas e normatizações elaboradas nos espaços e no período analisado. No corpus documental trabalhado foi possível observar a regularidade de um regime de 
verdade apoiado nas idéias de progresso, desenvolvimento, civilização e modernidade que, no campo da educação elementar, se desdobrou assentado nos argumentos e medidas voltadas para a regulação da liberdade, universalidade, obrigatoriedade e gratuidade do ensino. Essas manifestações tinham a 
finalidade de efetivar as mudanças em curso com o propósito de assegurar o “governo da população”, a partir da imposição da escola às crianças e famílias, rebatido na definição das ações dos demais sujeitos escolares, espaço, tempo, saberes e métodos, organizando uma disciplina para/da escola. Nesse 
sentido, a leitura contempla a formação discursiva que buscou normalizar a escola e os modos de escolarização como instrumento de cuidados da infância e de garantia dos interesses das famílias, da sociedade e do Estado Imperial. Dessa maneira, foi analisado o significado forjado pelo ensino graduado, a 
disposição dos equipamentos e a distribuição do tempo escolar, procurando discutir também os modos pelos quais o sistema organizacional contribuiu para instituir os indivíduos em determinadas posições de poder e de saber, ao lado de operações de visibilidade voltadas para afirmar a escola e seu 
funcionamento. Ao lado disto foram desenvolvidas reflexões a respeito dos dispositivos de engendramento da ação do Estado juntamente com a institucionalização de práticas de poder para dar a ver papéis, condições e aspectos relevantes no trabalho dos respectivos sujeitos envolvidos no projeto civilizador. 
Desse modo, o estudo contempla uma análise sobre questões relativas à constituição do sistema de fiscalização, competências e atribuições dos inspetores e professores, assim como exigências que deveriam ser atendidas pelos alunos e suas famílias. O estudo também propicia uma leitura a respeito dos 
saberes, métodos de ensino, exames e regime disciplinar pensados na época, por se tratar de um conjunto de dispositivos complementares que pretendeu manter velhos e produzir novos costumes. Finalmente, o estudo tenciona demonstrar que o processo que vislumbrou reformar a escola elementar foi objeto 
de disputas em torno de seu reordenamento geral. As práticas que tinham o propósito de determinar o modo de governo de cada um, procurando “conduzir ascondutas” a fim de atender as pretensões dos dirigentes e seus representantes, transformando indivíduos em sujeitos, a partir de pressupostos associados 
a um mundo civilizado, objetivando o alcance das “razões do Estado”, nem sempre foram efetivadas de acordo com o modelo projetado. Efeitos variados, curvas, abalos, acomodações, negociações e mediaçõesimprevistas flagrados neste estudo ajudam a pensar o modelo escolar (e social) que se pretendeu 
impor, mas também as forças em jogo e os limites da racionalidade imperial.
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O objeto deste estudo é a educação profissional no Brasil, tendo como fonte de investigação, a Lei Orgânica do Ensino Industrial, Decreto-Lei n.º 4.073, de 30/01/1942. A partir das reformas educacionais empreendidas no Brasil após 1920, a educação brasileira incorporaria o discurso da burguesia industrial. 
Época de reordenamento do trabalho com base no modo de produção Taylorista-Fordista, objetivados pela eficiência e produtividade. Um dos fundamentos da ideologia do Estado Novo foi o da afirmação da nacionalidade. O conteúdo desenvolvido na escola deveria caracterizar-se pelo aspecto nacional, no 
qual a padronização desempenharia papel fundamental, o que corresponderia ao ideal de homogeneidade. Resguardadas as mesmas características de uniformidade nacional, foram promulgadas as Leis Orgânicas do Ensino Nacional, em 1942. De acordo com a nova legislação, a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, contemplou o setor industrial como o primeiro a receber a nova estruturação do ensino, evidenciando as intenções da política governamental: impulsionar o desenvolvimento da indústria e modernização do Brasil
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Trata-se de pesquisa empírica cujo objeto são os indicadores do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). À luz deste índice, se analisa educação e desenvolvimento nos municípios do noroeste paulista, buscando compreender que fatores levam aos bons resultados nos indicadores de escolaridade, 
obtidos por um grupo de municípios com baixos níveis de riqueza, denominados de grupo 3 do IPRS. O trabalho busca, por meio de um olhar crítico da composição das variáveis do IPRS, analisar a capacidade destas expressarem a realidade do ambiente educacional dos municípios e, ao mesmo tempo, serem 
úteis na definição de políticas visando fortalecer as dinâmicas de desenvolvimento dos mesmos. Com isso objetiva contribuir com o debate sobre a formulação de indicadores educacionais mais adequados à análise do desenvolvimento na atualidade. Parte-se da constatação da relevância da educação nas atuais 
dinâmicas de desenvolvimento, não mais compreendido como sinônimo de crescimento econômico, ressaltando a inclusão da dimensão educacional nos instrumentos de mensuração do desenvolvimento humano. São discutidos os conceitos de desenvolvimento como liberdade e de capital social como 
parâmetros para se compreender o surgimento de uma nova geração de indicadores de desenvolvimento dentre os quais o índice paulista. Estes conceitos são abordados com base nas referências teóricas fornecidas por Sen, Putnam, Bourdieu e Coleman, objetivando analisar a capacidade do IPRS em 
incorporar estes conceitos nas suas dimensões. Paralelamente a isso se apresenta e analisa os indicadores do IPRS no estado de São Paulo e nos municípios da região noroeste, buscando compreender o que leva a emergência de um grupo expressivo de municípios pobres em termos de riqueza mas com 
indicadores sociais satisfatórios. Para tanto são utilizados os dados secundários do banco de dados do IPRS da Fundação Seade. Com isso se constata dois aspectos: a relevância da dimensão escolaridade nos bons resultados sociais obtidos por estes municípios e a insuficiência dos indicadores educacionais do 
índice paulista, especialmente no que se refere a incorporar outras variáveis quantitativas relacionadas ao ambiente educacional disponível quanto variáveis referentes à qualidade dos processos educativos desenvolvidos. As seguintes considerações finais são apresentadas: o IPRS é um indicador que avança na 
sua estruturação e capacidade de retratar a realidade do desenvolvimento dos municípios, fugindo da padronização dos indicadores sintéticos, contudo, ainda apresenta limitações no que tange a capacidade de analisar o ambiente educacional e a qualidade da educação ofertada e, conseqüentemente, contribuir 
de maneira efetiva como instrumento de monitoramento e avaliação das políticas que visam fortalecer as dinâmicas de desenvolvimento dos municípios paulistas.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20086342001013001P5

dirce djanira 
pacheco e zan

olga rodrigues de 
moraes von 
simson

Currículo em tempos plurais : uma 
experiência no ensino médio

sociedade, cultura e 
educacao

curriculos ; ensino medio ; cultura ; 
aspectos sociais ; politica e educacao

Este trabalho é resultado de pesquisa realizada durante os anos de 2001 e 2002 no ensino médio da Escola Estadual Jardim Amanda II na cidade de Hortolândia (SP), localizada em um bairro populoso e marcado por problemas sociais característicos das periferias dos grandes centros urbanos. O objetivo deste 
estudo é elucidar o currículo que tem se efetivado no cotidiano dessa instituição, confrontando-o com os documentos curriculares oficiais e com questões contemporâneas tais como as problemáticas do sujeito e da diversidade cultural. O trabalho investigativo fundamentou-se na concepção metodológica da 
História Oral utilizando diferentes instrumentos de pesquisa tais como: observação; entrevista com professores (3 homens e 4 mulheres), membros da equipe gestora (2 homens ? ex-diretor e coordenador ? e 3 mulheres ? diretora, vice-diretora e coordenadora), uma funcionária, 13 alunos (8 garotos e 5 
garotas) e um membro da comunidade; além da aplicação de 45 questionários contemplando todos os docentes do ensino médio daquela escola. Como estratégia de aproximação com os alunos e de apreensão de sua visão acerca da realidade estudada, foi constituído um grupo de 13 jovens que fotografaram 
livremente a escola trazendo à tona temáticas significativas para a realização deste trabalho. Verificou-se que as atuais políticas curriculares brasileiras estão comprometidas com um projeto conservador de sociedade e que têm, de certo modo, junto à precariedade de condições físicas e materiais da escola e a 
deficiente formação dos professores, contribuído para reforçar uma situação de simplificação e superficialização do conhecimento científico veiculado na escola. No entanto, apesar das dificuldades e limitações, constatou-se algumas iniciativas de docentes no sentido de superar esse quadro de crise vivido pela 
instituição pública de ensino, bem como a luta da população em defesa da escola pública e de qualidade
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 Esta dissertação tem por finalidade documentar e analisar as políticas públicas de alfabetização de massa na Guiné-Bissau. O país em estudo é uma ex-colônia portuguesa na África que após a independência optou pela via autônoma de desenvolvimento, o que caracteriza sua situação atual de transformação 
social. Procura-se verificar se o atual sistema de ensino e os planos oficiais auxiliam a ruptura coma condição anterior de dependência. O estudo se inicia por um panorama geral da educação na Guiné-Bissau, considerado a partir da falta de infra-estrutura deixada pela colônia portuguesa. Em seguida, aborda-
se a questão da alfabetização nas políticas internacionais do desenvolvimento humano, focalizando a Guiné-Bissau, a alfabetização do seu povo e as perspectivas de uma política de letramento para a população guineense. Esta análise é feita por meio da avaliação do trabalho desenvolvido em sucessivos 
governos que fizeram parte da história educacional do país no período de 1446 a 2002. A concepção de escrita nas colônias da Guiné-Bissau ainda estão comprometidas com a cultura colonial, motivo pelo qual a língua portuguesa é prepoderante. A Guiné-Bissau é um país multilíngüe, em que o português 
europeu não é prepoderante na população. Seu estudo aborda este fenômeno e apresenta questões que devem ser levadas em consideração nas políticas de alfabetização, visando a adequá-las as expectativas de desenvolvimento da região.
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Esta tese trata da educação escolar no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul. É o resultado de um estudo desenvolvido no Estabelecimento Penal de Paranaíba, que discute o papel da educação escolar para o aprisionado. O ciclo da pesquisa deu-se mediante o levantamento bibliográfico, o 
exame da legislação em âmbito nacional e estadual que norteia a educação escolar para presos, o conhecimento da realidade prisional e educacional do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul e, de forma singular, da unidade prisional de Paranaíba. Neste ciclo, o questionário foi utilizado para identificar o 
perfil dos presos, a entrevista individual com a professora e os alunos das séries iniciais do ensino fundamental e a entrevista coletiva com os alunos visaram analisar a relevância do processo educacional no espaço prisional

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072942001013001P5

edesmin 
wilfrido 
palacios 
paredes 

 Poder local, cidadania e educação: das 
condições para construção de uma 
cidade educadora – um estudo 
produzido a partir do bairro restinga – 
porto alegre.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

educacao; politica; governo; cidade; 
municipio

A importância do estudo do “Poder local, cidadania e educação: das condições para construção de uma cidade-educadora – um estudo produzido a partir do Bairro Restinga – Porto Alegre” fundamenta-se na necessidade de descobrir uma nova dimensão do urbano e consolidá-lo como um modelo policêntrico, 
que pretende estimular o potencial de desenvolvimento dos diferentes núcleos categoriais inter-relacionados entre poder local, cidadania e educação com o fim de alcançar uma cidade-educadora efetiva, convertendo-se em impulsionadora do desenvolvimento territorial. As cidades devem gerar políticas 
sociais e econômicas que possam refletir sobre a sua própria gestão, sopesando possibilidades e limites num projeto de cidades mobilizadoras de recursos e energias, que se concretizem em programas específicos. Para avançar no projeto de cidade-educadora é imprescindível conhecer os agentes que se 
envolvem no seu desenvolvimento. Além dos cidadãos, há os profissionais, as instituições educativas, os sistemas produtivos, o associativismo e a família (agentes do sistema formativo); todos são atores que contribuem para a consolidação de uma nova relação entre cidade, governo e governados. Dessa 
forma poderá haver um vislumbramento para a construção de uma cidade-educadora, relacional e participativa, obtendo como resultado uma cidade que pretenda aproveitar suas possibilidades estéticas, ambientais e de convivência com o âmbito natural de encontro, comunicação e criação, mediante as 
contribuições conjuntas dos distintos agentes. Uma cidade que, por contar com suficiente coesão e equilíbrio social, permita o enriquecimento das relações dos habitantes entre si e com o seu meio, entre centro e periferia.
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O trabalho circunscreve-se na problemática da subescolarização da população excluída da educação no tempo regular, contribuindo para a produção do conhecimento sobre práticas educativas desenvolvidas na EJA. Focaliza a proposta pedagógica e a experiência com a alfabetização de jovens e adultos no 
contexto da mobilização de populações afetadas pela construção de barragens. Retrata a mobilização internacional, nacional e estadual contra a construção de grandes barragens e o surgimento do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), destacando seu projeto geral de educação e registrando a sua 
atuação na educação, particularmente na alfabetização de jovens e adultos. Teórico-metodologicamente, são consideradas duas categorias interligadas: a totalidade histórica, essencialmente teórica, e a prática na educação de jovens e adultos. Com base na totalidade, esboça uma explicação contextualizada da 
situação dos atingidos e, respeitando a segunda categoria, que faz parte da primeira, situa a alfabetização como um dos aspectos básicos do processo de formação do homem omnilateral. O estudo aborda o contexto amplo das barragens no mundo, situando os efeitos socioambientais decorrentes da construção 
de barragens no Brasil, na Região Nordeste e na Paraíba e sublinhando consequências da construção da Barragem de Acauã nos municípios paraibanos de Aroeiras, Itatuba e Natuba. Apresenta o contexto particular da população afetada por Acauã, resumindo uma visão panorâmica dos municípios paraibanos 
envolvidos e apreendendo as condições de realocação da população. Aprecia o projeto educativo e a proposta de alfabetização do MAB-Nacional, operacionalizada pelo MAB-Paraíba nos reassentamentos localizados no entorno de Acauã. Assevera que, para além das políticas públicas que incluem o 
financiamento, a viabilidade da resolução do problema do analfabetismo pode ser completada pela via de ações pedagógicas atreladas às especificidades e necessidades imediatas da população a que se destinam, respeitando ações conectadas por meio de um projeto de educação, amplo e contextualizado. 
Avalia o projeto de alfabetização de jovens e adultos desenvolvido no espaço delimitado pelo MAB-Paraíba, como exemplo de uma ação pedagógica contextualizada. Por fim, recomenda aos pesquisadores e educadores em geral, comprometidos com essa perspectiva de trabalho, que atentem à forma de 
articular as discussões e a participação, para que as expectativas e necessidades dessas comunidades sejam contempladas, em projetos pedagógicos e espaços fundados no debate, no diálogo e na reflexão coletiva. 
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Esta pesquisa visa apresentar e refletir sobre os embates da Política Pública Educacional e o cotidiano escolar.A problemática da pesquisa foi-se delineando no reconhecimento dos aspectos obscuro, confuso e controverso que a professora-pesquisadora vivenciou em sua trajetória enquanto docente de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas, e de sua prática pedagógica no CAIC - Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. O CAIC representa um marco de uma Política Educacional implementada pelo Governo Federal, na década de 90, o PRONAICA - Programa Nacional 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. A pesquisa foi elaborada a partir da reconstituição da trajetória da professora pesquisadora, do cotidiano escolar vivenciado no CAIC e do processo de implementação do PRONAICA, no âmbito da legislação. Recorreu-se à memória, aos documentos pessoais 
(cadernos de registro); aos documentos técnicos (provenientes da Secretaria Municipal de Educação e produzidos no interior da unidade escolar no período de 1995 a 1996); e aos documentos oficiais (Decretos e Medidas Provisória federais no período de 1990 a 1995)

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200248542
001013001P5

elane luis 
rocha

mara rubia alves 
marques

A expansão da educação superior 
privada em uberlândia, a partir dos 
anos 90: racionalidades intituicionais e 
motivações discentes

politicas publicas e 
gestao em educacao

expansao da educacao superior 
privada; politicas

O presente estudo, insere-se na Linha de Pesquisa de Políticas Públicas e Gestão em Educação do Programa de Pós - Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Trata da expansão do sub-campo da educação superior privada nesta cidade, a partir da década de 1990. Ele analisa as 
racionalidades institucionais e as motivações discentes, no âmbito da reforma da educação superior brasileira, priorizando a diferenciação institucional. Tem por objetivo geral apreender como se configura a mediação entre ator social e sociedade, visando compreender como a clientela de alunos se relaciona 
com esse setor, a partir da criação de uma nova cultura, de um novo habitus de consumo. E como objetivos específicos, cuja estruturação norteia os capítulos de I a IV, os seguintes propósitos: 1) refletir sobre a função social da certificação escolar, analisando a reconfiguração político-cultural contemporânea 
em termos da desregulamentação das formas tradicionais e/ou modernas de organizar a sociedade e o trabalho, no contexto das regulamentações globais; 2) relacionar, no caso brasileiro, a atual expansão do sub-campo da educação superior privada com a dos meados dos anos de 1960 e 1970, procurando 
destacar as relações históricas e indicar como a atual reconfiguração vem sendo balizada em termos de continuidades e descontinuidades ; 3) investigar a expansão do sub-campo da educação superior privada em Uberlândia, a partir dos anos de 1990, no contexto da expansão deste nível de ensino no Brasil, 
com ênfase na Região Sudeste e em Minas Gerais, sobretudo no que se refere a diferenciação institucional e ao histórico da educação superior; 4) analisar, no âmbito regional/local as relações entre a racionalidade da sociedade, das IES e a motivação dos alunos. Tais objetivos procuraram responder duas 
questões básicas, a saber : 1) O que impulsionou a rápida expansão da educação superior local ? 2) Qual o significado de curso superior para as demandas? Nesse sentido, relacionamos a circulação dos bens culturais à demanda dos agentes sociais por poder simbólico, entendido como autoridade para atuar no 
mundo social e produtivo. Para tanto, consideramos o pressuposto básico de Bourdieu (1974, 1975, 1979,1982, 1990, 1996, 1998b) de que os atores sociais buscam legitimidade profissional, ou seja poder, via aquisição do certificado escolar ou diploma. E, entendemos que tal demanda movimenta a expansão 
e a diferenciação institucional, num contexto de intensificação da tecnologia, da globalização e do projeto neoliberal. Nesta perspectiva recorremos aos estudos de: Martins (1981); Cunha (1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1999); Sguissardi e Silva Jr. (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b); Catani e 
Oliveira (2000, 2002); Dourado e Oliveira (1999, 2003); Dourado (2001) e Sousa (2003). Finalmente, a análise da racionalidade das instituições e da motivação dos alunos nos evidenciou, com base nas entrevistas e documentos dessas faculdades e a luz do referencial teórico utilizado, que o negócio da 
expansão da educação superior privada local mantém a diferenciação institucional, sustentada na imbricação das exigências da sociedade por qualificação profissional e na motivação dos alunos por credenciamento e profissionalização, questão que impulsiona o comércio da ilusão pela empregabilidade e 
mobilidade social, pela via da aquisição do capital cultural e traz impactos para a cultura local criando novos contornos e regras para a relação entre educação e trabalho na cidade.
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Uma história política da educação a distância no Brasil: da radiodifusão à televisão educativa discute a emergência das atuais políticas educacionais brasileiras que compõem a chamada educação a distância no Brasil. Enfoca, neste conjunto, especialmente, os programas e os projetos governamentais colocados 
a serviço da formação de professores e de professoras que exercem suas docências nas escolas públicas brasileiras. Analisa-os inseridos numa "política de espaço" adotada no Brasil desde o início do século passado. Argumenta que essa política de espaço tem como gênese um racismo de Estado que no 
contexto da biopolítica exerceu duas funções fundamentais: de um lado, introduziu um corte, por meio de várias regulamentações ligadas às políticas de distribuição, localização e fixação dos sujeitos em espaços territoriais diferenciados, e por outro lado, inscreveu a velha luta no sentido biológico das raças 
produzindo os sujeitos que este mesmo racismo constitui, como "o diferente", "o outro", de nossa sociedade moderna. A partir desta perspectiva, os programas educacionais que fizeram uso das chamadas tecnologias educacionais, especialmente, o rádio e a televisão, emergem nesta formação discursiva como 
projetos sociais, via de regra, assistencialistas voltados, exatamente, para o "outro" numa tentativa de reduzir a diferença pela imposição da "igualdade". Autoproclamando-se como uma educação "democrática" e "sem fronteiras", uma "educação para todos", esta modalidade educativa constrói sua história e 
consolida-se como política pública em educação no Brasil, no final do século passado. Construção esta que se fez às margens da história da educação brasileira. Sustentados por um tipo de lógica que se apóia em uma noção de tempo cronológico e em um conceito de espaço como medidas territoriais, esses 
discursos fazem da máxima que diz que se "Maomé não vai a montanha, a montanha vai a Maomé" o slogan de uma modalidade de educação democrática, sem fronteiras, e inclusiva da "massa" desfavorecida pelos ritmos espaço/tempo dos calendários escolares. Ocultam nesta operação, processos 
excludentes que aprofundam as clivagens sociais produzidas pela política de espaço brasileira. Percorrendo os discursos que os denomino de psicotecnológicos, questiono, a "quem" estes programas pensam formar?

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200911342001013001P5

eliana 
sampaio 
romao

cesar apareciddo 
nunes

Política, diretrizes e metodologia da 
educação a distancia : a ação do 
professor como superação dos 
distanciamentos estruturais em 
programas em formação continuada - 
mt/df

filosofia, educacao, 
historia e sociedade

educacao ; professores ; acao 
educativa ; politica e educacao ; 
educacao a distancia ; tecnologia 
educacional

A tese trata das relações entre a infância contemporânea e a televisão,focalizando-se nas formas como os conteúdos referentes ao corpo e à sexualidade, construídos e veiculados pela televisão, são apropriados, interpretados e reelaborados pelas crianças. A abordagem principal da tese parte do campo da 
sociologia da infância, recebendo ainda contribuições de outras áreas, como a psicologia e a antropologia. Através de investigações empíricas, procurou-se recolher a própria voz das crianças e, deste modo, avaliar o impacto socializador da televisão, na sua dimensão de construção das identidades infantis, 
observando, concomitantemente, a resistência que os pequenos constróem ao discurso hegemônico do meio.
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O presente estudo discute a implementação da reforma da educação profissional brasileira na rede federal de ensino técnico. Considera-se a reforma como um exemplo de política pública a partir da qual se podem inferir conclusões sobre os problemas típicos de implementação de políticas educacionais. Essa 
reforma, iniciada em 1997, é um desdobramento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e é também consistente com os objetivos da Reforma do Estado proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). A mudança na educação profissional foi justificada pelo governo federal 
como uma medida necessária para a garantia da empregabilidade num contexto de crise do mercado de trabalho. O estudo toma como ponto de partida as críticas já realizadas ao conteúdo da reforma, que estaria desagregando a rede federal de ensino técnico, aprofundando a dicotomia entre ensino 
propedêutico e ensino técnico, além de não resolver os problemas de empregabilidade. Essa última crítica, por exemplo, baseia-se em estudos que mostram que as causas do desemprego no Brasil não são primordialmente estruturais e que o principal determinante educacional para a "empregabilidade" é a 
escolarização formal de boa qualidade e não a quantidade de horas de treinamento para tarefas específicas. Embora tais críticas sejam corretas, é preciso aprofundar o conhecimento específico sobre como as mudanças estão se dando na base do sistema. Utilizando um conjunto de ferramentas conceituais da 
área de Políticas Públicas discutido no capítulo 1, a implementação da reforma do ensino técnico foi estudada a partir de três esforços complementares: a) No capítulo 2, a distância entre ordenamentos legais e implementação de políticas educacionais foi analisada através de uma reconstrução histórica da 
trajetória da educação profissional e do ensino técnico no Brasil. b) No capítulo 3, são discutidas as interfaces do ensino técnico com a educação profissional e com o ensino médio, a partir das quais descreve-se a configuração atual da rede federal de ensino técnico. c) Finalmente, no capítulo 4, foi pesquisada 
a relação entre macro-iniciativas federais de reforma e as dificuldades específicas de implementação no nível local. Para isso, foi realizado um estudo de caso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), que evidenciou as características gerais da instituição e analisou a reforma 
em curso, no que tange ao currículo e a estrutura dos cursos técnicos, a expansão da rede com as UNED's e os CET's e a inserção dos programas federais de implementação da reforma também foram considerados. As principais conclusões do trabalho apontam para uma confirmação das críticas já realizadas 
ao conteúdo da reforma, além de especificar os rumos que o ensino técnico irá tomar após a implementação ou não das mudanças propostas pelo governo federal.
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Esta pesquisa integra o Projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas e está vinculada à linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente. No contexto de reorganização econômica e reajustamento político e social, novas experiências evoluíram 
para a forma de “acumulação flexível”, ou seja, flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo que afetaram diretamente as políticas educacionais e dentre elas, as políticas voltadas ao atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade. Se, neste momento, é importante 
acompanhar o desenvolvimento das iniciativas para a área, essa pesquisa, particularmente, buscou conhecer as políticas públicas para a Educação Infantil no Estado do Tocantins que se realizam neste contexto e analisá-las à luz de um referencial teórico de orientação dialética. Contribuíram para o diálogo 
autores das áreas da sociologia, economia, história e educação como, Bourdieu, Chesnais, Arrighi, Guiraldelli, Gentili, Rosemberg, Barbosa. Para coleta de informações e análise dos dados da pesquisa foi necessário fazer uso de diferentes procedimentos, tais como, análise documental da legislação pertinente, 
estudos bibliográficos, incursões tanto nos documentos oficiais como nas discussões recentes da comunidade científico-acadêmica e instituições próprias que lutam e defendem um ideal qualitativo para a Educação Infantil sob o ponto de vista dos direitos da criança pequena. Assim, consideramos parâmetros 
“de qualidade para a Educação Infantil”, expressão freqüentemente mencionada na literatura oficial (PNE, LDBN e outros), comparando-os, sempre de forma crítica, com a realidade local, com a constituição histórica do Estado e com a discussão nacional. A investigação mostrou que, o Estado do Tocantins, 
gerado e desenvolvido na lógica neoliberal capitalista vêm apresentando em sua política e, mais especificamente, na política voltada ao atendimento das crianças pequenas, traços representativos de interesses capitalistas sendo, a Educação Infantil, afetada no seu desempenho, tanto nos eixos estruturais como 
de formação de professores e financiamento.
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 O trabalho discute as políticas públicas para a educação tendo por base as contribuições de Ozga, segundo a qual não há uma única definição de política; Stephen Ball, a partir da análise do ciclo de políticas; Licínio Lima no que concerne ao conceito de insubordinação dos atores escolares frente aos atos 
normativos impostos verticalmente pelo poder central e Carlos R. Jamil Cury referente à concepção de gestão democrática da educação. A pesquisa aborda os planos municipais de educação em uma discussão permeada pelo princípio da gestão democrática do ensino, retomando a forma como foi construído o 
Plano Nacional de Educação (PNE) e a maneira com que vem sendo elaborado o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (PEE/RS), fazendo menção ao atual Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que inclui em sua redação muitas metas já incorporadas pelo PNE de 2001. A referência a 
estes documentos faz-se necessário frente à discussão específica que versa sobre a elaboração do Plano Municipal de Educação de Esteio (PME), Município da Região Metropolitana de Porto Alegre, cujo objetivo a que me proponho é analisar a construção do documento no que tange ao seu processo de 
divulgação à comunidade bem como a participação desta na sua criação. Para tanto, instrumentalizei-me metodologicamente através de entrevistas gravadas com professores(as), diretores(as) e funcionários(as) de escolas municipais, formulário estruturado entregue em uma escola Estadual e uma escola 
privada presentes no município, análise de documentos oficiais e de notícias em jornais correspondentes ao ano de 2006, quando o PME foi construído. A análise elaborada indica a inexistência de um processo democrático e participativo na estruturação desta política pública em Esteio, "Cidade Educadora". 
Tal compreensão possibilita aproximar a elaboração do PME de Esteio à forma com que foi construído o PNE, com a mínima participação da sociedade. Portanto, as questões referenciadas neste trabalho inserem-se nas discussões que já vêm sendo retratadas pelas políticas públicas envolvendo elementos que 
discorrem sobre a política internacional das últimas décadas como a inserção dos países e de suas esferas (estaduais e municipais) nas políticas do mundo globalizado.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo a trajetória de transformações da Escola Técnica Estadual do Pará (ETEPA) desde a criação do Centro Interescolar Maria da Silva Nunes, impulsionada pela implementação das políticas de educação profissional do estado do Pará, até a instalação da ETEMB, 
após as reformas educacionais dos anos 1990. O estudo trabalha com o período demarcado entre 1980 e 2003, ano em que a pesquisa de campo evidenciou que começaram a se instalar novas mudanças educacionais na educação profissional do Estado e a escola passa à gestão de uma Organização Social. 
Aborda-se nesse trabalho a história da instituição escolar conforme a proposta de Magalhães (1999) e Barroso (2007), em que a categoria da cultura escolar tal como a compreende Viñao Frago(2006), é o pano de fundo onde se dá o estudo historiográfico. A pesquisa iniciou-se com a organização de fontes 
bibliográficas, em seguida direcionou-se à busca de documentos em fontes como portarias, resoluções, decretos, atas de reuniões, relatórios de gestão, notícias em impressos escolares e na imprensa da cidade, recorrendo finalmente às entrevistas a membros da equipe de administração, diretores da escola, 
professores e ex-alunos. Mediante os dados obtidos nesse estudo sustentamos que o protagonismo docente destaca-se como a marca institucional dessa escola, ao longo de sua trajetória e, a despeito de ser entendido como resistência, inflexibilidade, teimosia, foi seguramente esse protagonismo que afirmou a 
continuidade da instituição e a sua existência até os dias atuais.
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Este estudo enfocou as políticas de reformulação da educação superior no Brasil, no nível de graduação e pós-graduação como também as conexas políticas públicas de Ciência e de Tecnologia, no contexto do processo de ajuste estrutural e das reformas empreendidas desde a década de 1990, sob os auspícios 
dos organismos internacionais e das elites dominantes, abordando seus efeitos para as universidades federais a partir das gestões de Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio da Silva. Como parte das políticas neoliberais implantadas desde o governo Collor de Melo, aprofundadas no governo Cardoso e 
continuadas no governo Lula, tais políticas não são inspiração exclusiva das burguesias nacionais, mas fruto da subordinação destas ao projeto burguês internacional para os países de capitalismo dependente e subordinado. Esta tese busca ainda explicitar e analisar criticamente os projetos em disputa na 
Universidade Pública Brasileira, a partir da década de 1990, conseqüentes das políticas acima referidas. A Universidade não pode estar separada da sociedade, e suas crises e impasses têm que ser entendidos como uma expressão orgânica do que ocorre no movimento real da sociedade. Dentro deste contexto, 
a Universidade vinculada a um projeto de Nação, produtora de ciência e tecnologia, e de um “consenso” da consciência, como aponta Oliveira (2005), de que não somos um amontoado de consumidores, não só é necessária; como fundamental. O nosso percurso teórico de procurar apreender como se vem 
dando a inserção do Brasil no capitalismo mundial, e nossa constatação de que estamos inseridos de forma subordinada e dependente a ele, não como um acidente de percurso, mas como uma estratégia funcional para os países centrais levaram-nos a entender o neoliberalismo e o pensamento pós-moderno 
como ideologias de legitimação das desigualdades sociais. Os países centrais do capitalismo, estrategicamente, procuram interferir nas políticas educacionais dos países de capitalismo dependente para que as políticas de ciência e tecnologia não priorizem pesquisas de ponta, utilizando tecnologias de fora e não 
o desenvolvimento de tecnologia própria. Essa interferência de fora, objetiva a redefinir a educação superior brasileira que, até então vinha privilegiando uma perspectiva efetiva de desenvolvimento autônomo das pesquisas científicas com o objetivo de contribuir para a construção de uma vida melhor para 
toda a população brasileira. Propôs-se traçar um quadro crítico de como a inserção dependente e subordinada do Brasil na expansão capitalista, vem redefinindo o papel da universidade brasileira, colocando-a subordinada às demandas circunstanciais do setor produtivo e fazendo-a “crescer para menos”. A 
partir dos anos 90, entramos numa agenda neoliberal, que retoma os princípios do liberalismo clássico, que põe em pauta uma total liberação das forças do mercado, privatizando espaços públicos, como as universidades. Este processo traz uma ruptura do financiamento do setor público à educação, o que vem 
trazendo mudanças na Educação Superior, mudando o ethos acadêmico e destruindo princípios caros à Universidade Pública Brasileira.
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Este estudo tem por objetivo analisar a construção das Orientações Curriculares do Ensino Médio no Estado do Paraná, no período de 2003 e 2006. Busca-se compreender a relação existente entre o método utilizado pela Secretaria da Educação para se construir as chamadas “Diretrizes Curriculares Estaduais” 
e o conteúdo da reforma em curso. Para tanto, a partir da definição do Estado, caracterizado por movimentos contraditórios no interior do capitalismo contemporâneo, procede-se à análise das políticas curriculares estaduais (mais especificamente das duas últimas: gestão Lerner e Requião), compreendidas no 
contexto da “condição pós-moderna”. Através deste recorte, este trabalho analisa as ações do Departamento do Ensino Médio da gestão de 2003-2006, a qual voltou-se à reforma curricular com o objetivo de fazer o enfrentamento à Pedagogia de competências, propugnada pelo PROEM entre 1997 a 2000 e à 
histórica dualidade estrutural do Ensino Médio. A realização deste estudo pautou-se pelo mapeamento das ações do DEM, na análise dos seus principais textos, bem como os da Secretaria do Estado e em entrevistas realizadas com os técnicos e com a Superintendente da Educação. A SEED, do período 
estudado, remeteu suas críticas aos efeitos economicistas, engendrados pela reforma de 1990 em âmbito nacional e nos seus impactos na reforma estadual. Em contrapartida aos processos prescritivos de reforma curricular, engendrados pela “gestão Lerner”, a Secretaria do Estado da Educação na gestão do 
governador Roberto Requião (2003-2006), propôs a construção coletiva e a formação continuada como métodos de formulação das novas “Diretrizes Curriculares” que pudessem se contrapor à pedagogia de competências. Tais políticas se materializaram na necessidade de promover a adesão e a legitimidade 
por parte dos professores, os quais passariam a se constituir em sujeitos epistêmicos do processo. Esta análise, portanto, indica que o conteúdo destas diretrizes, pela natureza de sua construção, constituiu-se em um hibridismo de concepções críticas, pós-críticas e pós-estruturalistas – marcadamente um 
conteúdo situado nas contradições do pós-modernismo, que resulta em avanços e limites no interior das políticas do Estado. O que este estudo também permite inferir, é que embora este processo tome o Currículo Básico do Estado do Paraná de 1990 como ponto de partida para uma reforma curricular dita 
“crítica”, houve, contraditoriamente, um processo de descontinuidade da orientação deste documento, da concepção que o sustenta (a pedagogia histórico-crítica) e de sua matriz epistemológica: o Materialismo Histórico Dialético.
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 Esta tese analisa o recurso da descentralização de caráter democrático-participativo, reconhecendo-o como instrumento político favorável à democratização da gestão das políticas municipais de educação. Considerando que a adoção desse recurso é uma opção política de governos locais empenhados em 
implementar projetos educacionais de conteúdo democrático, defende que a afirmação desses projetos gera condições de contraponto em relação a processos que induzem à municipalização, como os que informam a ação do Governo Federal, sob a lógica do processo de reforma do Estado. Embora 
reconhecendo a complexidade das relações que se estabelecem no cenário local, em face de suas condições sociais, políticas, econômicas e culturais, reafirma o papel e a capacidade do poder local na geração de experiências inovadoras, visando à implementação de uma gestão democrática das políticas 
municipais de educação. Com base na pesquisa empírica realizada no município catarinense de Concórdia, explora as características de um projeto educacional local de orientação democrática e sua implementação no período de 2001 a 2006, bem como a experiência desse município com o Fundef, 
mecanismo de indução à municipalização do ensino e que expressou o modelo de descentralização informado pela ação do Governo Federal a partir dos anos de 1990. No entrelaçamento entre o plano teórico, o das políticas educacionais e o do lócus da investigação, desenvolve a análise a partir das categorias 
“participação” e “controle social”, considerando como pano de fundo a condição do município no cenário do modelo federativo brasileiro, a influência da cultura política brasileira de traços patrimonialistas e as relações de poder que se configuram no contexto do processo de reforma do Estado. Ao destacar a 
coexistência de duas racionalidades presentes nos atuais movimentos de descentralização na gestão educacional – uma de caráter economicista-instrumental e outra de caráter democrático-participativo –, ressalta as possibilidades de implementação de projetos locais de orientação democrática para a gestão das 
políticas municipais de educação, na medida em que essa orientação se expressa pela forma participativa como são decididas e implementadas as políticas, apontando para uma nova qualidade relacional entre a sociedade civil e o governo local. Ao afirmar a descentralização democrático-participativa como 
recurso impulsionador de inovação política na gestão das políticas municipais de educação, conclui que sua desenvoltura, em estabelecer contraponto à municipalização que repassa o encargo e concentra a decisão, se processa na medida em que os sujeitos locais, envolvidos e comprometidos com um projeto 
local de orientação democrática, aprimoram sua percepção acerca das lógicas que outros modelos de descentralização pretendem inspirar.
Para alterar os dados da tese, digite o CPF:
   Esta tese analisa o recurso da descentralização de caráter democrático-participativo, reconhecendo-o como instrumento político favorável à democratização da gestão das políticas municipais de educação. Considerando que a adoção desse recurso é uma opção política de governos locais empenhados em 
implementar projetos educacionais de conteúdo democrático, defende que a afirmação desses projetos gera condições de contraponto em relação a processos que induzem à municipalização, como os que informam a ação do Governo Federal, sob a lógica do processo de reforma do Estado. Embora 
reconhecendo a complexidade das relações que se estabelecem no cenário local, em face de suas condições sociais, políticas, econômicas e culturais, reafirma o papel e a capacidade do poder local na geração de experiências inovadoras, visando à implementação de uma gestão democrática das políticas 
municipais de educação. Com base na pesquisa empírica realizada no município catarinense de Concórdia, explora as características de um projeto educacional local de orientação democrática e sua implementação no período de 2001 a 2006, bem como a experiência desse município com o Fundef, 
mecanismo de indução à municipalização do ensino e que expressou o modelo de descentralização informado pela ação do Governo Federal a partir dos anos de 1990. No entrelaçamento entre o plano teórico, o das políticas educacionais e o do lócus da investigação, desenvolve a análise a partir das categorias 
“participação” e “controle social”, considerando como pano de fundo a condição do município no cenário do modelo federativo brasileiro, a influência da cultura política brasileira de traços patrimonialistas e as relações de poder que se configuram no contexto do processo de reforma do Estado. Ao destacar a 
coexistência de duas racionalidades presentes nos atuais movimentos de descentralização na gestão educacional – uma de caráter economicista-instrumental e outra de caráter democrático-participativo –, ressalta as possibilidades de implementação de projetos locais de orientação democrática para a gestão das 
políticas municipais de educação, na medida em que essa orientação se expressa pela forma participativa como são decididas e implementadas as políticas, apontando para uma nova qualidade relacional entre a sociedade civil e o governo local. Ao afirmar a descentralização democrático-participativa como 
recurso impulsionador de inovação política na gestão das políticas municipais de educação, conclui que sua desenvoltura, em estabelecer contraponto à municipalização que repassa o encargo e concentra a decisão, se processa na medida em que os sujeitos locais, envolvidos e comprometidos com um projeto 
local de orientação democrática, aprimoram sua percepção acerca das lógicas que outros modelos de descentralização pretendem inspirar.
Para alterar os dados da tese, digite o CPF:
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Este trabalho se constitui num estudo sobre as mudanças ocorridas na gestão educacional a partir das parcerias firmadas entre o município de Mossoró/RN e o Instituto Ayrton Senna-IAS para a oferta educacional. Na contemporaneidade, a política de parcerias é parte constitutiva da reforma do Estado 
brasileiro, que diminuiu sua atuação relativa às políticas sociais e, ao fortalecer seu papel regulador, incentiva a participação do setor privado no planejamento, elaboração e execução das políticas públicas, imprimindo nova configuração ao cenário político-social. Nesse contexto, o programa Gestão Nota 10, 
desenvolvido pelo IAS, insere-se na lógica neoliberal de modernização dos sistemas públicos de ensino, focalizando os resultados e desenvolvendo estratégias de controle e regulação do trabalho escolar em vista da eficiência, da eficácia e da maior produtividade. O Gestão Nota 10 está centrado em duas 
dimensões: na gestão da aprendizagem e do ensino e no trabalho em rede, numa perspectiva gerencial de superação da cultura do fracasso (expressa na distorção idade-série, na evasão e na repetência) e de implantação da cultura do sucesso (expressa na melhoria dos índices). Para a compreensão desse 
processo, delimitamos, como objeto de estudo, o processo de implementação desse programa no município. O objetivo é analisar suas implicações para a comunidade escolar sob a ótica da gestão democrática, adotando as dimensões da autonomia e da participação nos processos institucionais como critério de 
análise. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica e documental sobre a política educacional desenvolvida no país desde os anos 1990, buscando entender, numa perspectiva dialética, as dimensões político-pedagógicas, de formação e de atuação dos sujeitos 
envolvidos no trabalho escolar. Além da observação empírica, utilizamos as entrevistas semi-estruturadas com instrumento metodológico de levantamento das informações e opiniões acerca da parceria e da implementação do Gestão Nota 10 no município. Fizeram parte da pesquisa ex-gerentes de educação, 
coordenadores, gestor escolar, secretários e professores. Em relação às dimensões privilegiadas na análise (autonomia e participação), a pesquisa permitiu constatar: que a GEED, sob a orientação do IAS, promoveu a regulamentação da autonomia escolar, instituiu o processo seletivo para o exercício do cargo 
de direção escolar e o sistema de premiação às escolas, aos alunos e aos professores,condicionada a resultados; que há incompatibilidade entre a lógica gerencial e a o princípio da gestão democrática; que o discurso ideológico de modernização da gestão municipal coexiste com práticas tradicionais, 
centralizadoras e clientelistas, que prescindem da participação democrática nas decisões relativas aos processos escolares; que os objetivos da parceria foram parcialmente alcançados, visto que os dados do município melhoraram em relação à aprovação e à evasão escolar. Não obstante a aprovação do Plano 
Municipal de Educação, a regulamentação da autonomia institucional (administrativa, financeira e pedagógica) e a criação de Conselhos, observamos que a participação da comunidade escolar ainda é muito limitada, não se caracterizando como uma intervenção articulada, capaz de promover a transformação e 
a melhoria da qualidade educacional no município. Neste mesmo sentido, a orientação de trabalho em rede representa um limite para a autonomia das escolas, haja vista a definição externa de metas e estratégias a serem adotadas, além da pressão exercida através da responsabilização de cada comunidade 
escolar pelos resultados alcançados
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 Esta tese é resultado da pesquisa de doutorado, realizada no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). A investigação situa-se no campo de estudos Trabalho-Educação, tendo como foco a educação profissional técnica de nível médio. A pesquisa teve 
como objetivo geral discutir a educação profissional dos técnicos, através da revisão do conceito de qualificação profissional, considerando: o processo de formação profissional, o processo de aprendizagem que ocorre no trabalho e a convergência com as exigências decorrentes do modelo de acumulação 
flexível. Visou-se, portanto, conhecer o processo de constituição das competências dos profissionais técnicos, que contribuem para o ingresso e manutenção, no mercado de trabalho. Trata-se de um estudo de caso, de natureza qualitativa, cujos sujeitos são egressos do curso técnico em plásticos, da UNED 
Sapucaia do Sul (CEFET/RS), no período de 1999 a 2004, assim como professores e gestores da Escola. As informações foram coletadas através de questionário enviado aos egressos, em 2006, com 35 retornos; entrevista com 12 egressos deste grupo, selecionados a partir do retorno dos questionários; 
análise de documentos da Escola; visita a algumas empresas e escolas de nível secundário, em Portugal; e um encontro de grupo focal, com oito professores e gestores da Escola. O estudo mostra que o técnico industrial do setor plástico é um profissional reconhecido, no mercado de trabalho. Este 
reconhecimento se deve à formação e à certificação profissional, obtida no curso técnico de nível médio, e à articulação que o técnico constrói, entre o conhecimento e as habilidades cognitivas que produziu na escola e as habilidades práticas que desenvolve no dia-a-dia do trabalho. Essas habilidades 
correspondem às competências requeridas dos trabalhadores, no contexto produtivo da acumulação flexível do capital. São comprovadas, através do efetivo exercício da profissão e pela correspondência às funções e comportamentos exigidos do técnico, no posto de trabalho. O estudo mostra, ainda, que as 
argumentações, tanto dos ex-alunos como dos professores, que defendem o retorno do ensino técnico integrado ao médio, são elementos importantes, do ponto de vista dos componentes curriculares e de adequação à atual orientação política do Governo Federal, materializada no Decreto 5.154/2004 e 
resoluções posteriores do CNE/CEB. Os motivos elencados para o retorno da integração, no entanto, não têm clara relação com a concepção de uma educação integral e politécnica, que articule formação geral e técnica, numa perspectiva emancipatória. O estudo revela, portanto, que romper com o dualismo 
estrutural, na educação profissional de nível médio, é ainda um desafio a ser enfrentado pelos gestores, educadores e pela sociedade.
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Este trabalho discute o que vem sendo entendido e praticado como democracia escolar. Embasa-se na teoria de Basil Bernstein (1996,1998, 2000) sobre "democracia e direitos pedagógicos", avaliando o ensino fundamental e médio, em três escolas públicas no oeste do Paraná. Utiliza, na coleta de dados, os 
princípios de distribuição de imagens, de distribuição de conhecimentos e de disponibilização de recursos, que subsidiam e caracterizam os direitos de crescimento pleno, de inclusão e de participação. Explicita o processo de organização escolar, seus limites e possibilidades tendo em vista a gestão 
democrática. Realiza, através da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, uma leitura e compreensão de diferentes contextos de escola pública, interpretando suas semelhanças e diferenças, face à escola democrática possível. Apresenta questões para reflexão que envolvem as possibilidades a) do crescimento 
pleno, b) do processo de inclusão e c) da dinâmica da participação, que podem levar as pessoas a manter, a transformar e a construir uma nova ordem social.
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O contexto desta investigação situa-se no campo da História da Educação, cujo objeto de pesquisa é a gênese e a expansão do magistério público catharinense no século XIX, delimitando-se entre os anos de 1836 a 1889. O ano de 1836 foi tomado como marco institucional para a regulamentação do 
magistério, possibilitando a sua expansão ao longo do período imperial, que se encerrou no ano de 1889. A pesquisa apresenta, quando, como, o porquê, por quem e sob que bases se constituíram, consolidou e expandiu a profissão docente em Santa Catarina, reconstituindo a história do magistério público a 
partir de fontes primárias. O estudo buscou uma análise da leitura e da interpretação das informações, procurando avançar o discurso oficial. Para atingir esta tarefa foi necessário retomar a história da instrução e da escola pública a partir do ensino elementar e secundária, com vistas a captar detalhadamente o 
fenômeno em questão, evidenciando sua origem e desenvolvimento sem perder de vista suas relações e inter-relações. Para dar conta dos elementos atravessados e que se cruzam com a temática foi preciso dissecar os documentos, retirando a gênese do magistério, sua evolução ao longo do período imperial e 
as políticas de regulamentação da profissão que passaram pela formação docente, pela inspeção escolar e pelas práticas de carreira, esboçado a partir dos interesses políticos e ideológicos da Província.
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Entre os anos 20 e 40 do século XIX surgiram diferentes propostas para a organização do Estado imperial e aconteceram manifestações e rebeliões em várias províncias do país. Temerosos com a participação de diferentes grupos sociais aos movimentos de contestação, as elites brasileiras se dedicaram à 
construção da ordem. Em Minas Gerais, como em outras províncias, as autoridades locais se empenharam na elaboração de um conjunto de leis, na instituição da força pública, na constituição de um corpo de funcionários e na produção de um espaço próprio à formação dos cidadãos, a escola. Diante das 
tensões e agitações sociais que marcaram aqueles anos, a instrução pública apresentou-se como um importante instrumento para a coesão social e unidade nacional. Da forma como foi pensada pelas elites mineiras, a escola elementar serviria à formação dos cidadãos e à difusão de civilidades. Era necessário, 
portanto, organizar o serviço de instrução pública e generalizar o ensino das primeiras letras a toda sociedade. Nessa direção, o governo provincial elaborou uma legislação específica para o ensino determinando, dentre outras coisas, os conteúdos e métodos escolares, a obrigatoriedade da instrução primária e a 
nomeação de delegados de Círculos Literários. A esses funcionários importava verificar a freqüência escolar e intimar os pais de família que não tinham seus filhos matriculados ou freqüentes na “escola da nação”. Todavia, como informavam os delegados literários, uma série de obstáculos impedia a 
imposição dessa prescrição legal. Além de indicar a omissão de alguns pais, esses funcionários destacaram a pobreza dos alunos que precisavam auxiliar na rotina de trabalhos domésticos, moravam longe das escolas e não possuíam roupas, sapatos e materiais necessários à aula. Outro impedimento à 
freqüência escolar, não menos relevante, consistia na pouca habilidade de alguns professores públicos de instrução primária e no uso demasiado de castigos físicos. Nessa direção, os delegados literários enviaram ao governo provincial denúncias de pais de família contra professores das escolas de instrução 
primária e, ainda, relataram que o descontentamento da população, muitas vezes, era a causa da pouca freqüência.
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Esta pesquisa que surge a partir da realidade da Educação Infantil de São Luís - MA, se desenvolve no "olho do furacão" dos acontecimentos do meio acadêmico e das políticas públicas para a Educação Infantil na contemporaneidade. Fundamentada por um referencial interdisciplinar das Ciências Sociais, 
aprofunda a partir da revisão de literatura a discussão acerca das infâncias, relacionando os estudos sociais da infância com as escolas sociológicas e problematizando colonialismos e hegemonias epistemológicas. Propõe um diálogo do paradigma teórico-metodológico da Sociologia da Infância com a 
construção da política nacional de Educação Infantil, através da vasta documentação regulatória elaborada nos governos Lula (2003-2010), refletindo sobre a batalha das idéias entre as diferentes concepções de Educação Infantil, as contradições, avanços e retrocessos inerentes a articulação do movimento 
social, meio acadêmico e o atual governo, que configuram as disputas desse campo. Para tanto, analisa e problematiza os seguintes documentos: Orientações sobre a Política de Conveniamento, Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, Projeto de Cooperação Técnica para construção de Orientação 
Curricular, Novas Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e a Emenda Constitucional sobre a obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 e 5 anos. Os documentos citados, mais pareceres técnicos e acervo bibliográfico, constituem-se em fontes de dados desta pesquisa. As análises apontam para 
várias tentativas de exclusão das crianças de 0 a 3 anos do âmbito das políticas educacionais e para a possibilidade de nova fragmentação da primeira etapa da Educação Básica, a qual a realidade de São Luís -MA é exemplar. Defendo que a Sociologia da Infância possa fundamentar as discussões e as ações 
políticas e pedagógicas necessárias para a construção de uma Pedagogia da Educação Infantil crítica e emancipatória, podendo contribuir com a formação docente com saberes e fazeres pedagógicos específicos para as crianças pequenas. Reafirmo a necessidade de se pensar uma Sociologia da Infância 
"Macunaímica" e enfatizo o objetivo de compreender os processos de construção da Educação Infantil, que garantam, acima de tudo, os direitos das crianças à própria infância.
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O presente trabalho compara elementos, diferenças e semelhanças, na história da educação obrigatória brasileira e uruguaia, ao longo dos séculos XX a XXI, considerando estes dois países como territórios pertencentes ao espaço político e econômico mundial. O objetivo principal é compreender, 
comparativamente, as trajetórias de afirmação do direito e de universalização da educação obrigatória, no decorrer do período mencionado, relacionando esse panorama com a assunção dos direitos e da cidadania, com o movimento da democracia e os modelos de Estado. Para tratar da afirmação do direito, 
foram levantados e interpretados os documentos legais mais importantes que tratam da educação obrigatória nos dois países. No que diz respeito à base empírica para a discussão da universalização, foram sistematizados dados de escolarização. Esse estudo tem como uma de suas bases a compreensão de que 
o direito à educação, como um dos direitos sociais que estruturam a cidadania (princípio comum ao texto constitucional de ambos os países), é um preceito que depende da dinâmica do Estado, da sociedade, da organização política e economia, e por isso, reflete também as mudanças destes. Nesse panorama, 
destacam-se elementos como: a “alternância” entre democracia representativa, democracia restrita, ditadura, organização poliárquica, presentes em ambas as histórias; o pioneirismo na formação de instrumentos legais que garantissem a educação gratuita e obrigatória; os avanços e os atrasos nos processos de 
universalização obrigatória, nos dois países; o atrelamento de algumas propostas normativas em educação a movimentos políticos e históricos e a interesses de segmentos da sociedade. Esses são alguns dos aspectos comuns e particulares que formam as fronteiras de inter-relações produzidas na comparação 
das trajetórias da educação obrigatória do Brasil e do Uruguai.
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O presente trabalho investigou o espaço das turmas de progressão/turmas diferenciadas no contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, tendo como objetivo conhecer de que forma esses espaços vêm se caracterizando e se configurando como o lugar dos alunos diferentes no contexto escolar. As 
questões que orientaram o desenvolvimento da pesquisa deram prioridade às relações existentes entre a proposição das turmas de progressão no projeto político-pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e o seu funcionamento no cotidiano das escolas. Foram investigados os movimentos 
institucionais que configuram e caracterizam as turmas de progressão/turmas diferenciadas no contexto dessa rede de ensino; além da busca direcionada às concepções associadas a esses espaços escolares. O presente estudo tem como referência as áreas da educação especial e a educação popular, com ênfase 
nos movimentos que têm procurado garantir a democratização do ensino fundamental. Quanto ao plano metodológico, foram priorizados os pressupostos da abordagem qualitativa de investigação, os quais se evidenciam pela valorização da imersão da pesquisadora no contexto investigado e pela pluralidade 
de instrumentos utilizados. A observação participante teve grande relevância no desenvolvimento da pesquisa, tendo sido registrada na forma de diário de campo. Além da observação participante, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com professores e gestores. O desenvolvimento da pesquisa 
retrata as dissonâncias presentes entre a proposição das turmas de progressão e sua efetivação na prática cotidiana escolar. O movimento institucional que caracteriza esses espaços expressa mudanças que, apesar de envolverem transformações conceituais, tendem a manter a lógica de uma cisão que confere 
um espaço escolar distinto aos alunos considerados ?diferentes? (turma de progressão e turma diferenciada). Tais espaços tendem a reapresentar dificuldades que historicamente estiveram associadas às classes especiais: longo tempo de permanência dos alunos; dificuldades de trânsito dos mesmos para outros 
espaços escolares; concepções depreciativas associadas a essas turmas.
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Esta pesquisa é realizada por profissional que há quatorze anos vem trabalhando em programas de educação nos presídios do Estado de São Paulo e consiste em uma análise crítica acerca das práticas de Educação de adultos presos no Estado de São Paulo, especialmente as práticas desenvolvidas a partir da 
década de 80 do Século XX pela Funap. Historiamos o processo de constituição do quadro de educadores que atuam no sistema penitenciário do Estado, problematizamos a condição de precariedade em que desenvolvem este trabalho e apontamos os obstáculos para que esta experiência seja transformada em 
uma política pública de Educação de Adultos Presos. O trabalho é também uma tentativa de aprofundar a investigação sobre as políticas para a Educação de Jovens e Adultos em Regimes de Privação da Liberdade, praticamente inexistente, tanto na Secretaria da Administração Penitenciária quanto na 
Secretaria Estadual de Educação. O texto apresenta uma breve reflexão sobre as funções atribuídas à pena e à prisão, aproximações entre a Educação de Jovens e Adultos e a Educação de Adultos Presos e subsidia a reflexão sobre a especificidade desse trabalho para esta área no Estado de São Paulo, com o 
levantamento do quadro de educadores hoje existente no Estado, selecionando-se uma amostra para a pesquisa qualitativa. Finalmente, a pesquisa aponta os caminhos para que a Educação de Adultos Presos no Estado de São Paulo possa ser efetivada como uma política pública que garanta às pessoas privadas 
da liberdade o direito à Educação pública, gratuita e de qualidade, previsto tanto na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
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O campo da educação básica no Brasil avançou significativamente nos últimos 15 anos com a implementação de sistemas de avaliação das escolas e da proficiência dos alunos. Na esteira das inúmeras mudanças no campo foram criadas políticas de fixação dos alunos, de ampliação da obrigatoriedade dos 
anos de estudo e de aumento do tempo escolar. Apesar de todos os avanços no campo da educação brasileira ainda permanece o consenso que a escola é de baixa qualidade e, muitas, das experiências curriculares, apresentam baixo grau de significado para os alunos. Nesse sentido, a presente pesquisa teve 
como objetivo levantar a percepção dos alunos do ensino médio sobre as aulas de educação física que vivenciam nesta etapa de formação. O senso comum diz que essa disciplina é representada como positiva por apresentar-se como um tempo curricular de quebra da rotina escolar. A questão é que as 
disciplinas ou experiências que não são considerados conhecimentos heurísticos na escola (português e matemática) recebem pouca atenção nas políticas de avaliação da escola. A questão que nós colocamos é a seguinte: a experiência curricular da educação física é percebida como positiva pelos alunos? Para 
isso realizamos um levantamento que teve como amostra 1.084 alunos, de uma população de 8.157 alunos da rede estadual do município de Petrópolis. Destaque-se que os alunos que responderam ao questionário estavam matriculados no segundo e terceiro ano do ensino médio, o que torna em termos 
quantitativos mais representativa a amostra. Esse critério se baseou no fato de que para avaliar essa experiência curricular teríamos que realizar a enquete junto aos alunos que já possuíam vivência nesse nível de ensino. Os dados levantados pelo instrumento mapearam a percepção dos alunos em relação a 
infraestrutura, a organização nas aulas de educação física, os conteúdos de ensino, a relação aluno/professor, a relação aluno/aluno e os objetivos do aluno que cursa o ensino médio. Os dados foram tratados a partir de uma análise estatística descritiva. A partir dessa descrição estatística elegemos parte desses 
dados para criarmos um índice de satisfação em educação física o (ISEF). Este índice serviu como base para identificarmos, a partir de uma análise de regressão logística, pontos que exercem influência na satisfação dos alunos e outros que parecem não interagir de forma direta com esta questão. Verificamos 
que o sexo, habilidade nos esportes, praticar algum esporte ou atividade física fora da escola, participação na escolha do conteúdo da aula e a aula não ser uma bagunça exercem influência nos valores do ISEF. Por outro lado, atraso escolar, cor, trabalhar ou não trabalhar, interesse no ensino médio e qualidade 
da quadra parecem não influenciar os valores do ISEF.
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Pedagogia da escassez: neoliberalismo e 
educação no ceará.

Este trabalho destina-se à analise da política educacional no estado do Ceará entre 1986 e 1999. Serviram-se de base para esse estudo od documentos oficiais dos governos neoliberais e os aportes advindos da pesquisa de campo juntoàs escolas públicas nos municípios de Quixadá e Icapui. constatou-se que a 
ação governamental neoliberal redefiniu os propósitos educativos redemocratizantes da década de 1980, impondo ao sistema público de ensino cearense, a precarização do trabalho educativo e a tarefa de catequizar jovens, adultos e crianças segundo as regras do mercado. A educação perdeu assim a função de 
reparar cidadãos, sendo envolvida pela lógica mercadológica, em que a lei da oferta e da procura, traduzida nas escolas por qualidade e participação, passa a ser a diretriz fundamental do processo educativo.
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Este trabalho procurou desenvolver uma reflexão acerca dos problemas curriculares e extra-curriculares vivenciados atualmente pelos cursos de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil, bem como, apontar possíveis contribuições a serem proporcionadas por um programa educacional com ênfase 
na Educação Geral. Para isso, desenvolvemos através de pesquisa documental e de legislação um resgate histórico sobre o curso de Direito desde a antiguidade, culminando com a sua introdução no país e seu desenvolvimento até os dias atuais. Por fim, estudamos o posicionamento da Ordem dos Advogados 
do Brasil, e a atual legislação educacional vinculada ao tema, concluindo através das contribuições que a Educação Geral poderia proporcionar para a formação do profissional do Direito
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Este estudo tem como tema o ensino obrigatório de nove anos, que prevê o ingresso da criança no Ensino Fundamental a partir dos seis anos de idade, e não aos sete, como ocorria anteriormente. O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação entre os discursos prescritos nos documentos oficiais 
referentes ao ensino de nove anos e os sentidos construídos pelos educadores que estão vivendo a implantação dessa proposta em suas salas de aula. Ancorado na matriz histórico-cultural, este estudo partiu de documentos e entrevistas com professoras e com supervisoras da rede municipal de ensino, em um 
município do interior do Estado de São Paulo. Os dados coletados das entrevistas com as professoras foram organizados em dois eixos temáticos que representam as principais questões identificadas por elas, relacionadas ao ensino de nove anos: concepções sobre ensino e aprendizagem e percepções sobre 
políticas e práticas educacionais. Nas entrevistas com as supervisoras buscou-se informações sobre a implementação do ensino de nove anos naquele município. As concepções sobre discurso, propostas por Mikhail Bakhtin, ajudaram a elaboração das reflexões apresentadas neste trabalho de pesquisa, e 
permitiram a conclusão de que são vários os sentidos construídos pelos educadores sobre o ensino de nove anos. Observou-se também, que a proposta contida nos documentos oficiais se realiza perpassada pela experiência e história de vida de cada professora. Os dados mostraram várias e diferentes 
concepções dos entrevistados sobre alfabetização, letramento, o brincar, espaço físico, número de alunos em sala de aula e sobre o próprio ensino de nove anos; concepções essas que acabam por repercutir no trabalho desenvolvido pelas professoras em sala de aula. Conhecer o que pensam as professoras é 
fundamental para se entender suas práticas e, assim, provocar discussões que possam contribuir para o ensino oferecido em nossas escolas.
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Esta dissertação se insere no estudo de políticas de currículo em múltiplos contextos educacionais, com base na abordagem teórico-metodológica do ciclo de políticas de Stephen Ball, na forma como interpretado para o campo do Currículo por Lopes e Macedo. Essa análise é subsidiada também pela 
concepção de comunidade disciplinar de Ivor Goodson e pela teoria do discurso de Ernesto Laclau. O objeto desta pesquisa é a investigação da produção de políticas curriculares pela comunidade disciplinar de ensino de Biologia. Para tanto, são analisados os principais documentos curriculares relacionados à 
Biologia no nível médio produzidos em âmbito federal – os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEm), as Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM). 
Igualmente buscando entender o processo de produção da política, foram realizadas entrevistas com professores e pesquisadores reconhecidos nessa comunidade disciplinar que participaram da elaboração dos documentos curriculares supramencionados. Nessa análise, são identificadas demandas em disputa 
no âmbito dessa comunidade disciplinar assim como distanciamentos e aproximações entre esses documentos. Concluímos que mesmo em governos diferentes, representantes das comunidades disciplinares podem se manter atuantes no contexto de produção de textos das políticas e produzir sentidos e 
significados semelhantes nas políticas.
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Trata-se de pesquisa teórica e documental, a qual, calcada nos referenciais analíticos fornecidos por Antonio Gramsci, tem por objeto a Reforma curricular-pedagógica promovida pelo Estado brasileiro a partir da segunda metade da década de 90, no contexto do movimento de mudança tecno-organizacional 
do processo de trabalho que vem expandindo-se no interior do parque fabril brasileiro, notadamente a partir dos anos noventa. Em outras palavras, trata-se de investigar o papel atribuído à educação por parte do Estado, bem como as iniciativas por este adotadas, no contexto dos processos contemporâneos de 
implantação/generalização do uso de novas tecnologias de produção e de novos métodos de organização do trabalho. Este momento histórico particular encontra-se marcado pela necessidade de formação de uma base humana adequada às novas demandas postas pelas mudanças correntes no setor fabril. Tais 
demandas, por sua vez, dizem respeito à tarefa de preparação de uma força de trabalho melhor capacitada tanto formalmente (aumento dos níveis de escolarização) quanto ideologicamente (adaptação aos novos ritmos e demandas subjetivas postos pelos novos métodos de produção e trabalho). Vemos hoje o 
campo da educação formal tornar-se objeto de uma inédita atenção em relação aos períodos históricos que os antecederam. Trata-se assim, de analisar as razões de tal movimento, bem como as continuidades e descontinuidades existentes entre este período e momentos históricos anteriores também 
similarmente marcados pela necessidade de produção de uma dada força de trabalho adequada ao uso de novas formas de trabalho acompanhadas ou não de inovações tecnológicas em sentido estrito.
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O objetivo desta tese é fazer um (re)exame crítico da reforma no sistema de ensino profissional realizado pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 90, tomando como referência a nova experiência de ensino profissional do Ceará. Para realizar a pesquisa, utilizamos conceitos e 
categorias do marxismo, o que nos possibilitou analisar o problema a partir de suas condições e determinantes históricos. Na pesquisa empírica, utilizamos os métodos e as técnicas das metodologias qualitativas, assentes na representatividade e na participação ativa dos sujeitos pesquisados. Para cada grupo de 
participantes utilizamos técnicas diferenciadas. Com a pesquisa, chegamos aos seguintes resultados: 1.A recente reforma educacional executada pelo governo FHC é um ajuste, de natureza mercantilista e conservadora, do sistema educacional brasileiro às exigências do novo modelo de desenvolvimento 
econômico dependente, guiado pelas diretrizes neoliberais. 2. O ajuste da educação consolidado pelo governo FHC teve início no regime militar de 1964, com a promulgação das reformas universitária (Lei 5.540/68) e dos ensinos primário e médio (Lei 5.692/71). Quanto ao Ceará, conclui-se que: 1. As novas 
escolas profissionalizantes cearenses (CVTs e CENTECs), amparadas jurídica e pedagogicamente na reforma educativa do governo FHC, introduzem no sistema público de ensino profissional a mesma forma de gestão privada utilizada pelas escolas do setor privado, utilizando a denominação de Organização 
Social. 2. As novas escolas cearenses desenvolvem uma educação profissional ultra-especializada, em conformidade com os requisitos do empresariado local. 3. O público atendido pelas escolas estaduais é, na maioria, jovens na faixa etária de 15 a 35 anos e procedentes da mesma região onde estão situadas 
as escolas pesquisadas. 4. Os professores e alunos entrevistados revelaram estado de desânimo e descrença com a atual política de educação no Brasil, em âmbito nacional e estadual. 5. Desarticulação entre setor produtivo e as escolas profissionalizantes. Por fim, avaliamos que esta tese revelou elementos 
relevantes para o debate sobre a educação profissional no Brasil e no Ceará. Destaca-se a utilização da bandeira da educação profissional para mascarar as reais causas dos problemas do desemprego e da miséria, e a construção de um sistema público de ensino profissional, norteado pelas premissas 
pedagógicas e institucionais do mercado.
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Como resultado da previsão de mudanças irreversíveis nas condições necessárias à manutenção da vida no planeta, inclusive a humana, a educação ambiental passou a ganhar destaque no cenário político, em face das pressões sociais visando ao desenvolvimento individual e coletivo de valores, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente. No Brasil, somente, em 1999, foi positivado o direito de todos à educação ambiental, também elevada à condição de componente essencial e permanente da educação nacional. Desde então, compete ao Poder 
Público, em cada ente federativo, desenvolver ações para torná-la presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. Esta pesquisa toma, como objeto de investigação, a educação ambiental escolar e tem por objetivo analisar as mediações 
sociais e políticas estabelecidas entre essa Política Nacional de Educação Ambiental e os contextos associados ao processo de sua produção legislativa, a natureza política das concepções de educação ambiental subjacentes à Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 2009c) e, também, as ações e omissões do Poder Público 
do Rio Grande do Norte, nos dez anos de vigência desse diploma legal, relacionadas ao imperativo de inserção dessa educação na rede estadual de ensino. A condução da investigação do objeto de pesquisa foi orientada por uma compreensão histórico-crítica dos fenômenos ambientais e sociais, bem como do 
processo educativo como um todo, uma vez que só o pensamento dialético tem potencial para capturar o mundo da realidade ao destruir a pseudoconcreticidade subjacente à problemática socioambiental. Na análise, partiu-se do pressuposto de que, em face do predomínio de um modo de organização social 
em que as leis de mercado gozam de supremacia em relação às leis da natureza, a educação ambiental, ao desenvolver consciências críticas individuais e coletivas sobre a problemática socioambiental, pode tornar-se uma ameaça aos interesses econômicos hegemônicos de exploração indiscriminada de 
recursos naturais. Os resultados da pesquisa sugerem que, enquanto prática educativa a ser desenvolvida de forma integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal, a educação ambiental não se concretizou no estado do RN em razão do descaso e desrespeito do Poder 
Público estadual, diante da necessidade de promover as medidas necessárias e legalmente previstas para torná-la uma realidade presente na educação básica da rede estadual de ensino. O silêncio legislativo, quanto à aprovação de uma Política Estadual de Educação Ambiental - imprescindível à definição de 
diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental no RN - e a omissão da Administração Pública, relativamente ao desenvolvimento de ações essenciais para que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental pudessem ser desenvolvidas na educação escolar, representam a decisão 
política por um não-fazer, mesmo diante da exigência legal de uma manifestação de caráter comissivo. Esse atuar omissivo, quanto à execução de ações estratégicas concretas, urgentes e devidamente planejadas para o alcance da finalidade de inserção da educação ambiental, de forma interdisciplinar, na 
educação de caráter formal, confirma o desinteresse do poder hegemônico pela educação ambiental, conquanto possa ser desenvolvida com base em uma concepção política crítica, configurando-se como atividade político-pedagógica de natureza contra-hegemônica. O evolver de uma educação ambiental 
crítica, conforme a análise dos princípios básicos e objetivos fundamentais, elencados na Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 2009c), é possibilidade real e subjacente à Política Nacional de Educação Ambiental, como reflexo das mediações sociais e políticas estabelecidas entre essa política pública e os contextos 
relacionados ao processo de sua produção legislativa, responsáveis pela aprovação de uma norma legal que, também, expressa a vontade coletiva, sobretudo, por uma efetiva proteção ambiental. Palavras chaves: educação ambiental, educação formal, políticas públicas e inclusão curricular uma efetiva proteção 
ambiental
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Estudo sobre a política nacional de educação profissional, sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, na década de 1990. Objetiva apreender os resultados das ações de educação profissional em nível básico oferecidas pelo Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), bem como os 
efeitos sobre os egressos atendidos, a partir da apreciação da experiência do Plano Estadual de Qualificação desenvolvida no Maranhão, no período de 1996 a 2000. Adota uma concepção teórico-metodológica de natureza ontológica, se valendo de categorias como as de totalidade e de mediação que, juntas, 
possibilitam a apreensão do movimento dialético que ocorre entre o objeto de análise, a política de educação profissional em nível básico, executada pelo PLANFOR, e o seu contexto, o subdesenvolvido e heterogêneo capitalismo brasileiro e o conseqüente mercado de trabalho precarizado/informalizado, 
possibilitando que a realidade investigada possa vir a ser racionalmente compreendida. A pesquisa se vale da técnica de documentação indireta, recorrendo tanto aos instrumentos da pesquisa bibliográfica quanto aos da pesquisa documental. Parte do pressuposto de que os egressos do PLANFOR, qualificados 
pelos cursos de educação profissional em nível básico, não conseguiram se inserir no mercado formal de trabalho, mas tão somente em ocupações precárias no chamado mercado informal. Discute o processo de reestruturação produtiva ocorrido mundialmente, bem como os impactos sobre os trabalhadores, 
como a precarização do trabalho e o surgimento do fenômeno denominado de nova informalidade. Destaca a particularidade que o processo de reestruturação produtiva assumiu no Brasil, mostrando que a informalidade, ao contrário de ser conjuntural, sempre foi um fenômeno estrutural no país. Recupera 
parte da discussão sobre a qualificação profissional no capitalismo contemporâneo, resenhando algumas de suas teses. Historiciza o processo de surgimento das noções de empregabilidade e competência, e a influência que exerceu sobre as reformas da educação básica e profissional, bem como as implicações 
de ambas na política de educação profissional no país. Resgata o processo de criação do PLANFOR, suas formulações oficiais e suas bases organizativas, a partir da segunda metade da década de 1990. Mostra as mudanças e permanências no mercado de trabalho do Maranhão para, em seguida, a partir de 
dados oriundos dos relatórios de avaliação externa dos Planos Estaduais de Qualificação, elaborados pelo Grupo de Avaliação e Estudos da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, da Universidade Federal do Maranhão, analisar o desempenho do 
PLANFOR no Estado, suas prováveis deficiências, tendo, como foco, as mudanças verificadas nas condições de ocupação e renda dos egressos dos cursos de educação profissional em nível básico
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Este trabalho discorre sobre as políticas públicas municipais para a educação de crianças de zero a três anos na cidade de São Carlos, configurando-se como um estudo sobre o período de 1977 a 2006, realizado a partir das falas de agentes do Estado. Apresenta um pouco da história da cidade, a influência do 
médico-higienismo na educação de crianças e caracteriza e discute o tipo de atendimento oferecido nas creches de São Carlos bem como as políticas públicas voltadas para o atendimento às crianças de zero a três anos em diversos momentos da história do município e levanta questões referentes à educação 
infantil que vem sendo discutidas nacionalmente, mas que nesse trabalho surgem a partir da análise da experiência local de atendimento à infância. A análise proposta por este trabalho foi realizada a partir de uma organização da história das creches de São Carlos em três períodos: i) anterior à 1977, intitulado, 
neste trabalho como o “Período da Filantropia”, ii) entre os anos de 1977 e 1996, intitulado como o “Período da Assistência” e iii) de 1997 a 2006, intitulado como o “Período da Educação”.
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O presente trabalho estuda o protagonismo juvenil na escola de ensino médio público, com ênfase no ensino noturno. Considera as mediações que determinam o paradigma do protagonismo juvenil defendido por teóricos da pós-modernidade e pelos documentos da reforma do ensino médio brasileiro. Mostra 
que as explicações sobre o protagonismo juvenil fazem parte da concepção de empoderamento juvenil, proposta pelos organismos multilaterais com a intenção de mobilizar os jovens pobres em ações de combate à pobreza nos países em vias de desenvolvimento, conjuntura na qual são propostas teorias e 
práticas que viabilizem a sobrevivência dos jovens pobres, tidos como em situação de risco. Discute a questão do empoderamento e indica que a proposição do protagonismo juvenil via empoderamento tem um espaço favorável no âmbito do ensino médio, nível em que se encontra a maioria dos jovens. 
Mostra que a defesa do empoderamento juvenil esconde as possibilidades de ações estudantis coletivas, que propiciem a intervenção sócio-política do aluno do ensino médio, e o deixa com função apenas homologatória. Propõe a busca da possibilidade de incentivo ao protagonismo juvenil coletivo, ou 
protagonismo estudantil coletivo, no qual o discente apresenta sugestões para o planejamento e execução das atividades didático-pedagógicas da escola pública de ensino médio. Defende que a gestão democrática, com ênfase no processo participativo, é a principal determinação para o protagonismo estudantil 
coletivo. Metodologicamente, considera as seguintes dimensões de análise: a) configuração do protagonismo juvenil; b) protagonismo juvenil na perspectiva legal/institucional; c) ensino médio e o protagonismo juvenil; e d) possibilidade de construção do protagonismo estudantil coletivo no ensino médio 
público noturno do Rio Grande do Norte, Estado escolhido para a pesquisa. Tecnicamente, sistematiza uma ampla revisão da literatura pertinente à temática e informações de uma consulta documental, além de dados constantes do Banco de Dados da pesquisa O Ensino Médio Público Noturno: registro e 
análise de experiências no Estado do Rio Grande do Norte. Conclui defendendo que: há necessidade de contribuir para discussões sobre a participação política dos jovens no ensino médio noturno, apresentando as possibilidades concretas de um protagonismo estudantil coletivo; as opiniões apresentadas pelos 
alunos são imprescindíveis ao redimensionamento do papel acadêmico exercido pelas instituições educacionais neste momento, pois os discentes correspondem a interlocutores privilegiados; o aluno pode e deve ser consultado desde o momento de elaboração até a concretização das atividades escolares; e 
apesar dos entraves e das dificuldades inerentes ao ensino médio público noturno, se formam novos espaços de democratização das idéias
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Educação a distância: para uma 
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A Educação a Distância tem sido alvo de muita atenção no contexto social, político e educacional atual. O presente trabalho teve como proposta investigar como a relação de interação é construída e alimentada ao longo de um processo educativo a distância. Num primeiro momento, centrou-se sobre a questão 
da distância, desenvolvendo e analisando vários tipos de distância e suas implicações no processo pedagógico. Num segundo momento, debruçou-se sobre os elementos principais constitutivos da Educação a Distância, passando ao questionamento de sua importância para a construção de relações interativas, 
através de estratégias de aproximação da distância.
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Esta dissertação analisa as contradições entre o que os documentos legais expressam, sobre as exigências para melhor desempenho da educação, e a realidade constatada através das entrevistas com docentes do ensino médio das escolas públicas do Estado de São Paulo. Para isso foi preciso entender o discurso 
oficial divulgado como forma de dominação por reforçar a idéia de existir um saber mais desenvolvido e científico, desqualificando os saberes anteriores argumentando não atender mais as características consideradas inerentes à atividade docente. O que deixa claro a luta entre uma lógica que estava em vigor 
e outra que deseja se impor. Para explicitar essa relação de dominação foi utilizada tanto a análise das entrevistas dos docentes, como dados estatísticos oficiais para referendar as afirmações destes, no que diz respeito as atuais condições de trabalho que enfrentam. Tudo isso para demonstrar os reais interesses 
dominantes, assim como as dimensões da luta que os docentes devem promover para garantir uma educação pública, de qualidade e igualitária para todos
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Uma análise do impacto e dos possíveis efeitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), divulgado pelo Ministério de Educação, no ensino fundamental em escolas da rede pública de Campinas é enfocado nesta pesquisa. Tal análise fundamentou-se na aplicabilidade destas diretrizes nacionais frente a 
globalização da economia e as suas implicações na América Latina, e em especial, no Brasil com o avanço do neoliberalismo. As reformas educativas no Brasil sugerem que haja uma pequena evolução na política educacional brasileira. As Leis de Diretrizes e Bases (LDBs) acompanharam as constantes 
mudanças da economia local, porém a atual LDB/96 custa em responder coerentemente a uma educação de qualidade que atenda aos moldes de um mundo globalizado. A Qualidade Total de Educação (QTE) é objetivo mundial, que ora é buscado pelos organismos internacionais, mas que não estão em 
consonância com a educação vigente nos países do primeiro mundo, muito menos se identifica com o quadro educacional dos países do terceiro mundo. A partir da vivência educacional de verdadeiros educadores, da contribuição dos PCNs, face a mudança curricular, temas transversais, valorização da 
cultura, da cidadania e principalmente da participação do educando e de sua família, teremos subsídios para melhorar a qualidade da educação brasileira e obviamente nas escolas da rede pública de Campinas. O impacto dos PCNs foi melhor abordado através da pesquisa de campo que constitui-se numa 
pesquisa aos professores da rede pública de Campinas onde as respostas confirmam a falta de harmonia entre a teoria das reformas educativas e a prática pedagógica. 
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O presente trabalho tem por objetivo examinar a Reforma Universitária no regime militar e verificar em que medida a reforma de 1968 influenciou ou ainda influencia a educação universitária atual. A metodologia do nosso trabalho embasa-se no modelo histórico. Nesse sentido efetuamos a princípio uma 
revisão bibliográfica do passado antecedente a 1968 e do período em questão, observando aspectos econômicos, políticos, sociais e educacionais. Neste contexto verificamos os principais pontos da Reforma Universitária de 1968 os quais se traduziram na flexibilidade curricular, na formação dos créditos 
(matrícula por disciplina), no acesso e a mudança no ingresso das universidades, e no fim da cátedra. Em segundo lugar examinamos a atual fase da política econômica mundial, no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e do capital e suas decorrências no ensino superior brasileiro. Partimos do 
pressuposto de que no atual sistema de Ensino Universitário no Brasil reflete em vários pontos a Reforma Universitária de 1968. Nossa análise final nos aponta para a necessidade de uma nova reforma universitária que contemporize o mundo moderno, o capitalismo informacional, sem comprometer a 
qualidade da educação do ensino, como ocorreu no passado em relação à metodologia utilizada, o tecnicismo. Na ausência de uma proposta efetiva, cremos que nossas ponderações poderão conduzir a questionamentos sobre algumas hipóteses e soluções sobre esta problemática.
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Este trabalho examina a expansão recente do ensino superior no Brasil com foco num eventual processo de democratização, vale dizer, onde se possa perceber um recrutamento de alunos mais independente de sua origem social e com qualidade acadêmica. Atenta especialmente para o caráter desigual da 
sociedade brasileira, traduzida neste caso por uma forte correlação entre a carreira escolhida pelos estudantes e sua origem social, no quadro de uma quase impermeável hierarquia de carreiras e de prestígio das instituições. O estudo é realizado através dos Microdados do Provão para os anos de 2000, 2001, 
2002 e 2003, sobre seis cursos superiores no Estado do Rio de Janeiro: Biologia, Direito, Letras, Engenharia, Matemática e Medicina. Identifica o perfil socioeconômico dos alunos destes cursos e averigua os resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos, verificando se houve inclusão de novos perfis e o 
desempenho acadêmico dos mesmos no período. Analisa os resultados de forma geral e segundo a categoria administrativa, a organização acadêmica e a localização dos cursos. Estabelece também, a partir desta análise, um diálogo com pesquisas empíricas realizadas sobre a temática. Finalmente, propõe uma 
hipótese de construção de um indicador de democratização do ensino superior com vistas a contribuir para o balizamento da política educacional na continuidade da expansão que, segundo os achados, deve ser acompanhada de perto para não se esgotar no aumento do contingente de estudantes no ensino 
superior, frustrando a meta democrática.
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A escrita desta tese tem como motivo principal apresentar uma história social do currículo evidenciando aspectos relacionados a processos e práticas em torno da escolarização. Aborda o estudo das práticas curriculares na perspectiva de compreender a problemática do conhecimento na organização social da 
escola. A narrativa contempla a discussão sobre a reforma curricular implementada no Estado do Ceará, em 1998, focalizando três aspectos inter-relacionados, quais sejam: a discussão acerca da influência das diretrizes que formulam as políticas de currículo; a compreensão acerca das deliberações que 
orientam a produção e implementação do texto curricular; e, o entendimento sobre as práticas escolares que implementam a reforma no processo de produção do conhecimento. O fio condutor da tese busca compreender como a premissa da mudança, que conduz à deliberação da reforma, chega à escola e 
como essa instituição reinterpreta as políticas educacionais, quer através da seleção dos saberes, quer através das diversas práticas de organização da instituição, quer na implementação da reforma curricular, como elementos constituintes do currículo. A pesquisa reuniu  documentos do governo, da Regional 
de Ensino e da escola. As fontes são constituídas por textos curriculares, deliberações governamentais, relatórios, pautas de reuniões, projetos de trabalho, caderno de planejamento, agenda pedagógica, álbuns de fotografias, cartazes, acervo do mural, entre outros. Ao escolher compreender o espaço no  qual a 
escola discute, planeja, seleciona e organiza os saberes emergiram situações do cotidiano reveladoras de formas de expressão da cultura escolar, das práticas e políticas curriculares.
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O propósito com esta pesquisa foi examinar ações diversas do Estado que levaram à produção e à organização do ensino secundário em Belo Horizonte, no período de 1898 a 1931. Dentre as fontes mobilizadas, destacam-se os ordenamentos legais das reformas de ensino realizadas no Brasil, os relatórios da 
Secretaria dos Negócios do Interior e documentos diversos guardados no Arquivo Público Mineiro. Parte-se da transferência do Ginásio Mineiro de Ouro Preto para a nova capital, que demarca a tentativa de mudança de um molde antigo para outro, considerado moderno, na instrução da ¿mocidade¿, também 
uma metáfora da transição do Império para o regime republicano. A pesquisa estende-se até a chamada Reforma Francisco Campos, promovida em âmbito nacional em 1931, que trouxe nova configuração ao ensino secundário, instaurando, por exemplo, o curso sequencial, obrigatório, e posicionado entre o 
ensino primário e o superior. As análises propostas apoiam-se especialmente em três noções: de escolarização (Luciano Mendes Faria Filho); de estratégia (Michel de Certeau) e de representação (Roger Chartier). A intenção, menos que fazer uma história de instituições escolares em suas particularidades, foi 
procurar compreender o entrelaçamento entre o público e o particular na constituição de políticas educacionais para a ¿mocidade¿, dimensionando os investimentos do Estado na constituição e no enraizamento do ensino secundário em Belo Horizonte. Foi possível entrever que, de fato, o Estado foi um dos 
protagonistas na produção do ensino secundário, ainda que no período estudado não tenha constituído uma rede pública de ensino para este nível de escolaridade. O lugar de destaque ocupado pelo Estado aparece, por exemplo, na prescrição de ordenamentos legais, na criação e manutenção de institutos de 
ensino secundário, na doação de terrenos públicos a congregações religiosas, combinada com a concessão de isenções de impostos e taxas e de empréstimos de recursos públicos, dentre outras iniciativas. Assim, dois movimentos de intensidades distintas puderam ser observados mediante o exame das ações 
do Estado, que, de um lado, agiu timidamente para a criação e a manutenção de poucos estabelecimentos oficiais na cidade e, de outro, incentivou, auxiliou e fiscalizou a iniciativa particular, notadamente religiosa, na abertura de várias instituições. Uma das indicações extraídas desses movimentos é a de que o 
governo mineiro, com seu discurso republicano, teria sido omisso (estrategicamente) em sua responsabilidade de criação de uma rede pública de ensino secundário, tal como vinha fazendo desde 1906 para o ensino primário. Ao mesmo tempo, outra indicação, em sentido diferente, é a de que ele foi decisivo 
para possibilitar uma proliferação de escolas particulares de ensino secundário na capital, (re) produzindo a representação de que esse nível de escolaridade deveria orientar-se para formar quadros dirigentes para o Estado. Espera-se, com este trabalho, contribuir para a expansão da produção sobre a história da 
educação secundária em Minas Gerais.
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A presente dissertação propõe-se a ampliar o leque de elementos que permitam formular hipóteses explicativas sobre os direcionamentos da reforma do ensino médio. Assim, inicialmente, caracterizou-se a reforma do ensino médio como componente das políticas educacionais do Estado brasileiro na segunda 
metade dos anos de 1990, em relação às mudanças na economia e no trabalho ocorridas no capitalismo na segunda metade do século XX e sua expressão no Brasil. A seguir, foram expostos os argumentos dos propositores da reforma sobre sua urgência e sobre os direcionamentos adotados, em confronto com 
os argumentos dos autores que lhe fazem a crítica. Para os propositores da reforma, dada a semelhança das competências necessárias, tanto à inserção profissional quanto à vida cidadã, a referência principal para a definição das competências e habilidades a serem desenvolvidas na escola seriam as demandas 
do setor produtivo. Os autores que fazem a crítica à reforma apontam para a inadequação da subordinação da escola à produção dado ao utilitarismo e ao reducionismo que esta proposta encerra. A partir da problematização dessa pretensa articulação mais próxima entre ensino médio e setor produtivo, o 
trabalho tomou, não o olhar da escola, mas de empresas de recursos humanos, compreendidas como expressão objetivada das demandas de mercado, e de egressos do ensino médio, visão de jovens trabalhadores, sobre a pretensa vinculação entre o ensino médio e as demandas do mercado de trabalho em 
Curitiba e Região Metropolitana. A seguir buscou-se traçar um panorama das condições de inserção no trabalho do jovem egresso do ensino médio em Curitiba, principalmente em relação à tendência de ampliação do nível de escolaridade. Os elementos trazidos da revisão de literatura direcionaram a 
elaboração dos instrumentos de pesquisa e também a análise dos depoimentos colhidos. Estes apontaram alguns elementos que, aparentemente, permitem reafirmar a posição dos autores que fazem a crítica à definição do setor produtivo como referência para a reforma. Além disso, apontam para a pouca 
efetividade da reforma, tanto no que se refere à ampliação das possibilidades de inserção no trabalho, quanto no que diz respeito ao acesso a patamares mais elevados de compreensão da realidade por parte dos jovens. Por outro lado, demonstram que houve elevação das exigências de escolaridade pelo 
mercado, de forma que, aparentemente, o ensino médio se tornou o patamar mínimo para concorrer aos postos de trabalho formais, mesmo que em funções de baixo conteúdo intelectual. É importante registrar que a pesquisa priorizou o setor secundário, apontado como maior absorvedor de mão-de-obra 
juvenil, e não dos setores de ponta, onde, em tese, seria demandado o maior desenvolvimento de competências cognitivas. Por isso mesmo, aponta para a necessidade de aprofundar os estudos, por dentro e por fora da escola, sobre os direcionamentos da reforma e, com isso, favorecer a construção de 
propostas pedagógicas que tenham como horizonte o atendimento às necessidades das classes-que-vivem-do-trabalho.
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Atualmente a criança e o adolescente têm sido alvo de grande preocupação da sociedade. Organismos nacionais e internacionais têm reconhecido a necessidade de se estabelecer meios que possam resguardá-los de situações consideradas perigosas, ao mesmo tempo em que os direitos já reconhecidos sejam 
cada vez mais preservados. Procurando alcançar esse objetivo, governos, autoridades e sociedade em geral, têm empenhado esforços para que a criança seja cada vez mais protegida. Historicamente, porém, percebemos que em outros períodos, como o medieval, a percepção da infância e de suas 
peculiaridades ainda não se apresentava de maneira clara para os integrantes daquelas sociedades. As crianças sofriam, juntamente com os adultos, as conseqüências de viver em uma sociedade com pouco ou quase nenhum controle de pulsões e emoções. Norbert Elias nos mostra que aos poucos a sociedade 
passa a exercer um maior controle sobre o indivíduo, fazendo-lhe exigências em relação aos comportamentos. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o indivíduo modifica a sociedade e assim, numa relação recíproca um traz alterações ao outro sem que se consiga saber quem deu início ao processo. Faz 
parte da teoria dos processos de civilização de Norbert Elias a compreensão da importância do Estado e sua monopolização da força física e da tributação no controle dos indivíduos e de suas pulsões. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é compreender a importância do papel do Estado para proteção e o 
resguardo dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Nesse intento, foi realizada uma pesquisa que teve como referencial teórico algumas das principais obras de Norbert Elias, com o objetivo de compreender a teoria dos processos civilizadores e a contribuição que ela pode nos trazer para o 
entendimento da importância da intervenção do Estado na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Tendo como ponto de partida as concepções eliasianas de poder, controle das emoções, figuração e interdependência, foi realizada uma pesquisa histórica a respeito da evolução das concepções de infância 
e suas particularidades, tanto em termos gerais, quanto no que diz respeito à história da infância no Brasil. Em seguida e buscando realmente compreender de que maneira o Estado brasileiro poderá intervir melhor na questão, foi realizada uma análise do ordenamento jurídico brasileiro visando obtermos uma 
melhor compreensão do nível de reconhecimento de direitos de crianças e adolescentes, especialmente o direito à educação. Essa legislação que compreende a Constituição Federal Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), é relativamente 
recente e embora aponte avanços em direção ao resguardo dos interesses de crianças e adolescentes, não pode sozinha alcançar esse objetivo, por isso é importante que Estado e sociedade se empenhem para que os direitos sejam resguardados
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Neste trabalho, verificamos como se efetivou o percurso da política educacional paranaense, na transição de noção da prioridade à “centralidade da Educação Básica”. Assim, no período estudado, evidenciamos que o percurso que possibilitou a transição da prioridade à “centralidade da Educação Básica” é 
reflexo das contradições que emergem entre o capital e o trabalho, mediante novas relações entre os interesses internacionais, nacionais e estaduais que se impõem para dar continuidade ao processo de reprodução, ampliação e concentração do capital em âmbito internacional. Com este objetivo, tomamos o 
percurso da construção da “centralidade da Educação Básica” em nível internacional, nacional e estadual, tendo sempre como referência o processo de acumulação capitalista, responsável pela articulação/rearticulação dos interesses internos e externos, frente às questões da economia, da política, do social e do 
processo educacional. A pesquisa realizada nos mostrou que, da noção de prioridade da Educação Básica, característica dos anos 80, à noção de “centralidade da Educação Básica” nos anos 90, assumida em nível internacional, nacional e estadual, a política educacional brasileira e paranaense vivenciou vários 
processos de readequação ideológica, onde a educação passa a ser reivindicada como meio de acesso a noções básicas de higiene, de cálculo, de leitura, de escrita, de regras de convivência social, de formação de indivíduos aptos ao trabalho, ao consumo e à competitividade, bem como de construção da 
cidadania, com vistas a conter/administrar a pobreza e a exclusão social.
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de reforma da educação e da saúde 
brasileiras da ultima década
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As políticas de educação e saúde são produtos de relações complexas entre as dimensões econômico-social e político-ideológica de um determinado contexto histórico de desenvolvimento do capitalismo. Tendo essa relação como pressuposto e as características peculiares do processo de desenvolvimento 
capitalista brasileiro como referência, analisamos, neste trabalho, as políticas de educação e de saúde como determinadas, em última instância, pelas condições econômico-sociais e político-ideológicas vigentes. Nesse movimento, buscamos compreender as categorias do desenvolvimentismo e da globalização 
e as relações estabelecidas com a educação e a saúde, ultrapassando a análise interna das instituições públicas, visto que o estudo crítico das políticas de educação e saúde, através da apreensão da sua relação com a base econômica e a superestrutura ideológica, só é possível pela análise do modo de produção 
capitalista e seus modos de desenvolvimento. Nesta perspectiva, partimos da compreensão de que as políticas de educação e saúde básicas integram o conjunto das reformas econômicas e, portanto, estão circunscritas ao processo de reforma e modernização do Estado e seus objetivos políticos e econômicos. 
Sustentamos que, no contexto da ideologia da globalização, a educação e a saúde básicas são consideradas variáveis fundamentais para administrar a pobreza, contribuindo para a estabilidade política e social e, ao mesmo tempo, criando as condições favoráveis mínimas para o implemento das políticas de 
ajuste econômico, pois no processo de implementação dessas políticas existe um consenso entre o BID e o BIRD de que o Estado deve oferecer os serviços essenciais básicos, de educação e de saúde, para dar resposta às demandas imediatas, visando à proteção dos grupos vulneráveis. Verificamos que as 
reformas de educação e saúde estão inscritas no contexto mais amplo do processo de reestruturação econômica do país e, desse modo, os objetivos definidos pelo BIRD e pelo BID, nos empréstimos de ajuste estrutural e setorial e as estratégias definidas por essas instituições, sustentam o processo de reforma 
e modernização do Estado, a partir da definição e de implementação de políticas nacionais submetidas às condicionalidades expressas nos seus contratos de empréstimos. A articulação e a convergência das orientações e das propostas nos projetos financiados pelo BIRD e pelo BID para as reformas da 
Educação Básica (Ensino Fundamental) e da saúde modificaram as formas de financiamento e administração dessas áreas, mediante as estratégias de descentralização (através da privatização, da participação das ONGs na prestação desses serviços, da realização de parcerias com a comunidade e da 
municipalização do ensino e da saúde), baseadas na construção de critérios gerenciais para promover a concorrência, a qualidade, a produtividade (eficiência interna e externa, eficácia) e a racionalidade econômica (relação custo-benefício) no processo de distribuição e utilização dos recursos públicos. 
Procuramos demonstrar, dessa forma, o como as políticas de educação e de saúde básicas incorporaram e consolidaram esses conceitos, viabilizando os objetivos econômicos das políticas de ajuste estrutural e setorial e, ao mesmo tempo, contribuindo para o processo de reforma e modernização do Estado 
brasileiro e de suas instituições públicas de educação e saúde
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O processo de constituição de políticas 
de educação infantil em belo horizonte: 
1993 a 2000

politicas publicas e 
educacao

No presente trabalho, enfocando a atuação do Estado - instância municipal -, analisamos o processo de formulação e implementação de políticas públicas de educação infantil em Belo Horizonte, constituídas durante o período de 1983 a 2000. Analisamos de forma mais específica o processo ocorrido durante 
as gestões municipais de Patrus Ananias (1993-1996) e Célio de Castro (1997- 2000), período concomitante ao da regulamentação da área da educação para a criança de zero a seis anos. Procuramos explicitar as formas como o Poder Público municipal se estruturou, como diagnosticou as deficiências e 
necessidades das instituições de educação infantil, e como produziu respostas no que se refere às ações priorizadas pela política nessa área. Procuramos, ainda, analisar em que medida as diretrizes políticas e administrativas desenvolvidas durante esse período, incorporaram o ordenamento jurídico para a área 
da educação infantil. Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa envolveram tanto a análise documental e a realização de entrevistas quanto a observação e o acompanhamento de processos de trabalho. Durante a coleta de dados, tomamos como fontes principais os documentos e as publicações 
do Poder Público municipal relacionados ao atendimento e educação da criança de zero a seis anos; as entrevistas com técnicos e gestores dos órgãos públicos; a observação e o acompanhamento do processo de avaliação do Programa Usina de Creches, desenvolvido pela Associação Municipal de Assistência 
Social (AMAS); e a observação das discussões realizadas pelo Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME), no que se refere ao processo de regulamentação da educação infantil.
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O caminho entre o público e o privado: 
um estudo de contextualização da fimes

estado e politica 
educacional

publico e privado em educacao; 
legislacao

O trabalho situa-se na Linha de Pesquisa: Estado e Políticas Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Goiás. Problematiza e investiga a classificação administrativa e a natureza jurídica das fundações educacionais de ensino superior e, de modo especial, a 
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, em relação à categoria público e privado. A pesquisa tem como objetivos principais reconstituir a história da FIMES e analisar a relação público/privado que permeia a origem da Instituição. Levanta-se como problema de pesquisa o seguinte 
questionamento: como foi planejado a sustentabilidade da FIMES desde sua origem? As fundações educacionais de ensino superior, criadas pelo poder público municipal, mas não mantidas por ele, são públicas ou privadas? O referencial teórico-metodológico focaliza a legislação educacional brasileira e 
goiana a partir do debate acerca das políticas educacionais, principalmente, relativo à política que consolida a relação público e privado no ensino superior, tendo como base os seguintes autores: Saviani (2005), Dourado (2000), Severino (2005), Vieira (2007), Minto (2006). A investigação pauta-se na 
pesquisa qualitativa, subsidiada pela análise documental e entrevistas semi-estruturadas, colhidas junto aos sujeitos, todos eles envolvidos com o projeto de criação da FIMES: a sua idealização, implantação como fundação e primeiros anos de funcionamento. Na historicização da fundação, apresenta-se o 
dilema vivido pela FIMES, desde a sua origem, ressaltando-se os últimos tempos, ou seja, a partir de 2006, com relação à categoria público/privado e as formas de financiamento da Instituição. Constatam-se e analisam-se algumas possibilidades, perante a legislação vigente, para a solução desse impasse 
jurídico/institucional, o que, no entanto, depende de decisão do Poder Público Municipal, uma vez que a Fundação foi criada por lei municipal, mas é mantida, dentre outros projetos, por mensalidades de alunos.
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Políticas educacionais e movimento 
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conflitos docentes na educação básica 
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A tese busca a análise e a compreensão das políticas educacionais e do movimento docente na Educação Básica Paranaense entre os anos 1995 a 2002, período em que o Estado do Paraná foi governado por Jaime Lerner em dois mandatos consecutivos. A partir da análise do contexto mundial, nacional e 
estadual, trata das refOImas educativas e dos conflitos docentes em tal período, avaliando as forças de sustentação e de contestação das reformas. As reformas educativas se deram no contexto da reestruturação capitalista, conduzidas pelo neoliberalismo que, enquanto normatizador econômico da atual fase da 
globalização atua no contexto social amplo e de forma específica nos sistemas educativos. Tais reformas se deram sob pressão das instituições multilaterais de financiamento: BM (BIRD) e BID e graças à submissão do governo às racionalidades do capital transnacional. A tese examina os efeitos das políticas 
neoliberais e de seus aliados - o neoconservadorismo e a ideologia pós-moderna, na função social da escola (nos processos de conhecimento e construção da cidadania ativa) e no movimento sindical docente. Apresenta, ainda, como os modelos e ideologias da atual fase do capitalismo buscam mercantilizar a 
educação, reduzir os espaços públicos estatais e intervir nos espaços de contestação e resistência a expansão global do capitalismo neoliberal. A pesquisa mostra que as reformas educativas no Paraná orientadas pelo BM (BIRD) e pelo BID além de ressignificar os espaços educativos, tratando a educação 
como um campo sem especificidade e a serviço do mercado flexível buscaram solapar um importante espaço de contestação, o sindicalismo docente, para assim, desconstruir as resistências às reformas. O jogo de forças de sustentação das reformas por um lado e, de contestação das reformas por outro, se 
deram entre a SEED/PR e a APP/Sindicato, sendo que, tal jogo gerou muitos conflitos docentes no período pesquisado. O trabalho conclui que a educação básica no Estado do Paraná passou por uma modernização periférica graças à lógica economicista-empresarial das reformas que acentuou o caráter 
dualista e exc1udente da escola pública. Conclui ainda que, no jogo de forças que se estabeleceu no Estado, a APP/Sindicato apesar de suas práticas e resistências terem sido muitas vezes reativa, exerceu um papel definitivo na manutenção dos direitos dos trabalhadores em educação e na busca a construção de 
uma identidade sindical com caráter combativo, pois os múltiplos conflitos docentes que esta desencadeou inviabilizaram a implantação de aspectos essenciais das políticas neoliberais.
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A fraternidade como categoria política: 
princípio anunciado na educação 
brasileira.
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A presente tese buscou compreender e discutir como a categoria fraternidade apresenta-se nos principais instrumentos legais que organizam a educação no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A sistematização de uma base teórica sobre a categoria fraternidade na sua relação com os 
marcos regulatórios da educação brasileira permitiu a proposição de elementos constitutivos dessa categoria. A construção dos marcos teóricos referenciais da pesquisa foi feita a partir de um resgate histórico sobre a Revolução Francesa considerando a constituição da tríade de seus princípios fundamentais 
“liberdade, igualdade e fraternidade” como valores civis e políticos. Da mesma maneira, a Revolução Haitiana foi considerada em função da simbologia que esse movimento teve na concretização da tríade por meio da luta dos escravos e negros tanto pela participação da Colônia nas instâncias de poder, como 
pela abolição da escravatura. São tomadas como referências teóricas, ainda, a questão da modernidade e da pós-modernidade, bem como os conceitos de cidadania e direitos humanos, na perspectiva de identificar as características e a relação de cada uma dessas temáticas e desses conceitos com o tema da 
fraternidade como categoria política. Essa análise permitiu a elaboração e a sistematização da categoria da fraternidade e de seus elementos constitutivos: a universalidade que se relaciona diretamente com a questão das localidades ou regionalidade; a mundialização como um contraponto à globalização vista 
exclusivamente em sua dimensão econômica; a democracia participativa como possibilidade alternativa à democracia representativa; a alteridade em função do reconhecimento do outro como alguém igual a mim; e a diversidade, que inclui a perspectiva do multiculturalismo e a construção da unidade. Foi 
possível identificar que as duas primeiras expressões da tríade, ou seja, a liberdade e a igualdade, tiveram primazia durante o período denominado modernidade, período em que a fraternidade ficou relegada a um segundo plano ou apenas na dimensão religiosa do termo e que a pós-modernidade trouxe em si 
uma forte marca da fraternidade em função de seus elementos constitutivos. Destacaram-se também a cidadania como um marco da modernidade e os direitos humanos como uma idéia marcada pela fraternidade e diretamente relacionada à pós-modernidade. A partir dessa construção teórica, foi realizada a 
análise dos instrumentos legais que organizam e regulam a educação brasileira: A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação na sua relação com a fraternidade como categoria política por meio da 
identificação da presença dos elementos constitutivos elencados. O caminho metodológico percorrido priorizou as dimensões da pesquisa qualitativa e especialmente a análise de conteúdo na perspectiva de Bardin. A tese permitiu evidenciar que a fraternidade como categoria política não foi um princípio 
esquecido na legislação educacional brasileira, mas sim um princípio ainda que não declarado formal e textualmente, anunciado por meio de seus elementos constitutivos
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A "educação de ponta" da rede 
municipal de ensino de vitória: que ?
sucesso? É esse? Uma análise dessa 
educação.. 01/06/2004
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Trata de uma análise da educação da rede municipal de ensino de Vitória, qualificada pelos dirigentes municipais como uma "educação de ponta", a qual é expressa em 14 principais ações, que englobam: formação continuada dos profissionais do magistério; cumprimento regular do ano letivo sem 
comprometer as férias; salários pagos rigorosamente em dia; licença remunerada para educadores cursarem mestrado e doutorado; escolas com modernas e confortáveis instalações; projeto político pedagógico em todas as escolas; escolas e pré-escolas municipais premiadas por vários órgãos como a Unesco, 
Unicef, MEC; segundo maior salário entre as onze maiores capitais brasileiras; gestão participativa com autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas; universalização do ensino fundamental; melhor educação infantil entre todas as capitais do país; programa educação ampliada que enriquece 
o trabalho pedagógico; eleição direta de diretores escolares a cada três anos. Analisa cada uma destas ações, a partir de uma perspectiva problematizadora, utilizando referencial teórico que faz a análise crítica das mudanças ocorridas no capitalismo em nível mundial a partir da década de 70, mudanças estas 
que resultaram na Reforma do Estado brasileiro e na Reforma Educativa, ocorridas no Brasil em meados dos anos 90, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, as quais atenderam aos princípios colocados pelos organismos internacionais como o Bird/FMI/Unesco e outros congêneres. Esta 
Reforma teve desdobramentos na educação municipal de Vitória, quando ocorreu um intenso processo de mudanças na gestão 1995-2000. Utiliza, além da vivência durante o período de um mês em uma escola municipal de Vitória, entrevistas com alguns profissionais lotados no órgão central da Secretaria 
Municipal de Educação de Vitória ? Seme, alguns dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo ? Sindiupes, professores/as lotados/as na escola pesquisada, alunos/as, pais e conselheiros do Conselho de Escola da unidade escolar. Os resultados sinalizam para a conclusão 
de que a "educação de ponta" do município de Vitória, propagada pela Prefeitura Municipal, constitui-se um "sucesso" se olhada na perspectiva do Banco Mundial, bem como da Reforma Educativa brasileira, que propõem uma certa forma-educação, uma educação com forte presença de uma racionalidade 
instrumental, com objetivos definidos para um fim determinado ? disseminação e manutenção do projeto político neoliberal
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Ensino superior em moçambique: 
história, política e gestão
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O processo de globalização em curso não nos pode fazer perder de vista a razão de ser como sociedades com vontades próprias de ver e viver no mundo globalizado. O estudo que ora se apresenta teve como objetivo compreender o caminho percorrido por Moçambique na construção do subsistema de ensino 
superior desde os tempos da colonização portuguesa aos momentos da independência e até hoje. A colonização portuguesa em África foi marcada pelo mercantilismo europeu, que se ergueu a partir da exploração das matérias-primas africanas, o comércio dos escravos, a exploração da mão-de-obra negra, 
através dos trabalhos forçados nas minas e nas grandes plantações de sisal, cana-de-açúcar e algodão. A educação, elemento que poderia constituir o acesso ao conhecimento científico que a Europa experimentava, foi negada aos nativos desde o ensino primário até o ensino superior. Somente em 1962 é que 
Portugal cria uma instituição de ensino superior em Moçambique com o intuito de formar os filhos dos colonos presentes no território. A situação da crise colonial, mercê da independência de vários países africanos, não era mais possível fazer crer aos moçambicanos a situação de exploração que vivia. Uma 
guerra sangrenta de libertação tem lugar desde 1964 até 1974 quando da revolução dos cravos em Portugal. A independência tem lugar em 1975, com um governo de cunho marxista-leninista. O princípio socialista e marxista norteou as políticas do Estado independente, a educação foi gratuita até o ensino 
superior. A guerra de desestabilização, que foi movida pelos governos racistas de Iam Smith na Rodésia (atual Zimbabwe) e da África do Sul, não permitiu que o país lograsse sucesso nos seus intentos porque o seu sucesso representaria ameaça aos interesses estratégicos do Ocidente. Esta situação levou a 
que o país tivesse que negociar a obtenção de créditos com as instituições financeiras internacionais para fazer face à situação da crise econômica que atravessava. A reforma do Estado, representou a mudança de opção no período logo após a independência, uma economia de mercado é introduzida em 1984; 
em 1992, há acordo de Paz com os rebeldes que lutavam contra o governo da FRELIMO. A reforma do Estado trouxe consigo a redefinição de seu papel em relação a políticas sociais, inclusive o ensino superior. As políticas de educação superior nas instituições de Bretton Woods afirmam que a educação é 
um bem privado, mercantilizado. Por outro lado, a UNESCO reafirma a importância da educação superior na construção da solidariedade humana, e por isso é visto como bem público. Entre essas duas instituições multilaterais, temos a União Européia que, através do processo de Bolonha, reforça o caráter 
mercantil da educação superior fazendo a reforma que garantirá a satisfação do mercado e reforçará a importância da cultura européia. Os países periféricos vão fazendo reformas tendo como matriz o processo de Bolonha. Esta situação, nos remete à grande discussão que paira na atualidade, a mercadorização 
de educação numa economia cada vez mais globalizada e de capital mundializado.
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Esta proposta de estudo tomou como objeto de estudo os conselhos escolares na rede estadual de ensino paranaense. A análise parte da proposição dos trabalhadores em educação desde a década de 80, no processo de redemocratização do país. Analisou-se criticamente a política de implantação e o modo de 
funcionamento dos conselhos escolares na rede estadual paranaense referente ao período de 1991-2006. Seu intento foi contribuir para compreensão de quanto esse órgão colegiado no estado do Paraná possibilitou de fato a constituição de uma gestão escolar baseada na perspectiva da democratização das 
relações de poder e de conhecimento no interior da escola, com a participação da comunidade escolar no processo de decisão das questões nucleares da escola. Procurou-se compreender as orientações e os desdobramentos da gerência empresarial na gestão da escola e as implicações sofridas na escola pública 
paranaense em relação ao Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres, principalmente na segunda metade da década de 90, em que há uma “reconfiguraçao” desses em consonância com as novas determinações do capital. Buscou-se levantar e discutir em linhas gerais as orientações e os 
encaminhamentos presentes nas diretrizes das políticas educacionais nos atuais governos em nível federal e em nível estadual em relação ao Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres.
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Este trabalho objetivou compreender os processos de (re)configuração dos espaços de poder da burocracia da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), desde a sua constituição em 1961 até a travessia para a gestão denominada democrático-popular iniciada em 2001. Tomando esta Secretaria 
como instância do Poder Executivo da capital do Estado de Goiás, foi possível apreender, inicialmente, a vinculação das (re)configurações de sua Sede às reformas da administração pública implementadas na estrutura do Estado brasileiro já na década de 1960 e, mais recentemente, na década de 1990. 
Reformas que vão explicar desde a separação entre as Secretarias de Educação e Cultura, seus redimensionamentos até sua ampliação, complexificação e processos de desconcentração. Contudo, uma análise das movimentações nesta estrutura burocrática à luz do histórico de constituição e trajetória da SME, 
vai revelando como as (re)configurações ali processadas, além de atender à racionalidade técnico-burocrática proposta pelas reformas administrativas e educacionais, expressam uma tensão permanente entre o autoritarismo - cuja raiz encontra-se na cultura patrimonial que caracteriza a formação da sociedade 
e do Estado brasileiros e, particularmente, de Estados periféricos como Goiás ? e processos de democratização que, a partir da década de 1980, engendram propostas político-pedagógicas de algumas gestões que assumem o poder Executivo municipal. Assim, embora se materializando sob a égide do 
fenômeno burocrático, em tais (re)configurações mantém-se o histórico distanciamento identificado tanto entre as Instituições Educacionais e a estrutura burocrática desta Secretaria como entre seus próprios departamentos e que acaba por reverberar nas relações entre a SME e a sociedade local. Tal 
distanciamento, embora justificado muitas vezes como próprio do fenômeno burocrático, expressa, de fato, a tensão permanente entre autoritarismo e processos de democratização, ademais como marca do cenário sócio-político brasileiro. No interior desta estrutura burocrática, inter-relações humanas se 
convertem em relações de poder e este local de trabalho conforma-se muitas vezes como espaço de adaptação, permanecendo como desafio instituir aí uma cultura de participação, a rigor como tem sido em processos sociais mais amplos e, especialmente, nas relações sociais locais.
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 A pesquisa buscou analisar o impacto da política educacional para a educação superior adotada durante a ditadura civil-militar brasileira no processo de reestruturação da UFRGS, entre os anos 1964 e 1972. Percebeu-se que os debates acerca do tema da reestruturação da universidade foi iniciado antes de 
1964, ainda durante o governo Goulart, e contou, inicialmente, com a participação tanto de estudantes, como de professores da instituição. Tais debates, no entanto, sofreram uma interrupção com o golpe de 1964. A conjuntura autoritária advinda com a instalação da ditadura de segurança nacional, bem como 
as medidas adotadas pelo novo governo a partir de 1964, agregaram uma série de fatores que interferiram diretamente na reformulação da universidade no período subsequente. Dentre esses fatores estavam tanto os aspectos repressivos adotados pela coalizão civil-militar no poder, como a restrição à 
participação estudantil aos diretórios acadêmicos, a coerção aos protestos e manifestações do corpo discente e a repressão a alguns professores da universidade (inclusive o afastamento de vários deles); como os aspectos “modernizadores”, com a definição, por parte do governo federal, dos principais pontos 
da reforma universitária, e o acompanhamento, por parte do Conselho Federal de Educação, da aplicação dessas modificações nas universidades. Foram essas medidas, repressivas e modernizadoras, adotadas pelo governo autoritário, que deram a tônica do processo de reestruturação da UFRGS, a partir de 
1964, e contribuíram para viabilizar um consenso entre aqueles que participaram da elaboração da reforma da universidade. A pesquisa é embasada teoricamente nos estudos de Alves (1989), Comblin (1978), Cunha (1989), Germano (1993) e Romanelli (1984). Utiliza como fontes primárias: a documentação 
institucional da UFRGS (atas do Conselho Universitário, estatutos e os planos de reestruturação); as publicações estudantis; a documentação oficial publicada pelo governo à época (legislação e relatórios); a documentação oficial do MEC, em especial no período do governo Costa e Silva; e jornais locais.
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Neste estudo, o olhar da pesquisadora recaiu sobre a docência de Língua Inglesa no Ensino Fundamental, com o objetivo de avaliar, comparativamente, em que medida esta docência se constitui, efetivamente, em escolas da rede pública e da rede particular, na instrumentação necessária para assegurar 
igualdade de condições de cidadania e de competitividade no mercado de trabalho. Foi também intenção do trabalho estabelecer relações entre família e situação socioeconômica, por um lado, e fracasso ou sucesso escolar, por outro, tendo como foco o ensino e a aprendizagem de língua inglesa. Embasada 
teoricamente no pensamento de Pierre Bourdieu e de Basil Bernstein e inspirada nas pesquisas empíricas em Sociologia da Educação comentadas por Jean Claude Forquin, a autora analisou os Parâmetros Curriculares Nacionais e investigou a aplicação de suas recomendações em quatro escolas na cidade do 
Rio de Janeiro, onde o trabalho de campo envolveu leitura de projetos, planejamentos e programas, interpretação do discurso das equipes pedagógicas e do corpo docente e discente e observação da prática pedagógica. As principais conclusões aproximam as escolas privadas das municipais, sugerindo que a 
qualidade do ensino de Inglês praticado dentro delas se diferencia não apenas de acordo com a rede a que pertencem, com os recursos de que dispõem ou pela metodologia que adotam, mas principalmente em função de duas outras variáveis: a condição socioeconômica de seus alunos e o comprometimento da 
equipe pedagógica com a democratização do ensino.
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Trata-se de um estudo de caso conduzido em duas organizações não governamentais que desenvolvem programas educativos para crianças e adolescentes na cidade de São Paulo. Um desses programas opera de forma paralela à escola, se caracterizando como uma proposta formativa autônoma, o outro atua 
em conjunto com a escola, na intenção de melhorá-la ou mesmo transformá-la. O objetivo foi estudar e problematizar as ações ditas complementares à escola desenvolvidas por organizações não governamentais, com a intenção de mostrar como instituições da sociedade civil vêm não só respondendo a uma 
necessidade de formação da criança e do adolescente, para além daquela oferecida pelas escolas, mas também vêm desenvolvendo novas formulações sobre educação. A intenção foi compreender como as ONGs vêm se transformando em espaços educativos não escolares, porém institucionais, nos quais se 
apresentam experiências inovadoras no campo da educação, decorrentes do desenvolvimento de uma rede de relações entre a escola, o Estado, a comunidade e as empresas. Parte o estudo das transformações políticas e sociais contemporâneas, incluindo a redefinição do papel do Estado no campo das políticas 
sociais, do avanço da idéia da democracia participativa e do crescimento de iniciativas promovidas por organizações da sociedade civil, especialmente na educação. Discute-se como tal cenário se consolida, ampliando o conceito de educação nos anos 90, e como essa atitude pró-ativa das ONGs se desenvolve 
em dois eixos fundamentais: no fortalecimento da escola e das próprias ONGs, enquanto espaços formativos alternativos. A primeira hipótese com que trabalhamos foi a de que este fortalecimento das organizações da sociedade civil nos anos 90, especialmente o daquelas que desenvolvem ações paralelas à 
escola, rompem com um modelo exclusivamente escolar (tradicional e institucional) de ensino. A segunda foi a de que a atuação das organizações não governamentais no campo da educação espelha a dificuldade do sistema educacional, tal como se apresenta, de responder aos desafios das necessidades 
básicas de aprendizagem das novas gerações. Portanto, tais ações deixam de se tornar unicamente uma forma de proteção da criança e do adolescente em situação de risco, para se converter em uma experiência formativa. Na realização deste estudo recorreu-se a autores que tratam da temática apresentada 
como: Boaventura de Souza Santos, para discutir a democracia participativa; Mark Mazower, como referência histórica às mudanças do Estado no século XX; Lester Salamon, para analisar o crescimento do terceiro setor; Jacques Defourny, quanto à economia social; Hannah Arendt, para debater a questão do 
público e do privado, Carlos Rodrigues Brandão, Ladislau Dowbor e Maria da Glória Gohn, para abordar a ampliação dos espaços educativos e do conceito de educação, entre outros.
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Esta dissertação tem como objetivo a análise do processo de implementação da Fundação FEAC, em especial dos programas e projetos educacionais para crianças e adolescentes de suas instituição filiadas desde a sua fundação de 1964 até 2004. Buscamos verificar as estratégias de organização da instituição, 
v+F26isando os programas e projetos educacionais para crianças e adolescentes, no que diz respeito às políticas de assistência e educação para crianças em Campinas, em especial a atuação da Fundação FEAC. Quanto ao aspecto metodológico, utilizamos como referencial para a análise do processo de 
implementação temporal da Fundação FEAC, os seguintes indicadores: sua estrutura organizacional, sua forma de atendimento, de gestão, seus procedimentos de captação de recursos financeiros, os recursos humanos, quais foram os atores sociais, quais são as instituições filiadas à Fundação FEAC e 
segmento de atuação destas. Tais indicadores possibilitou- nos visualizar a importância da Fundação FEAC na história das políticas de assistência e educação na cidade de Campinas, no que diz respeito a programas e projetos sociais e educacionais para crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de 
necessidades especiais e pelo fato de representar uma referência nacional com relação ao seu modelo de gestão social.
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No final da década de 1990, no estado de São Paulo, verifica-se a apresentação e a consolidação das propostas de reformas e descentralização da FEBEM. No percurso dessas políticas públicas de reestruturação, a instituição adquiriu a denominação: Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente – FUNDAÇÃO CASA. A presente pesquisa pretende descrever, analisar e compreender o processo de reestruturação do sistema socioeducativo de modo a contribuir com discussões e reflexões sobre o redesenhamento das propostas institucionais e educativas no atendimento aos adolescentes 
autores de ato infracional. Com base na análise documental (período 1996-2009), nos estudos das pesquisas sobre o tema e no quadro teórico adotado sobre as tendências de controle e punição emergentes na sociedade contemporânea, instituições totais e sócio-educação é possível indicar que, o processo de 
reestruturação e ampliação pelo qual passa a instituição deve ser compreendido a partir das transformações sociais e políticas do controle social, das propostas socioeducativas e da dinâmica interna da instituição. Mesmo com a legislação, que determina a redução das internações, verifica-se a reconfiguração 
institucional e aumento do encarceramento dos jovens. Desse modo, ao invés de rupturas no processo de institucionalização e nos aspectos punitivos, assiste-se ao deslocamento desses jovens para um sistema que busca legitimar suas ações, tendo como base as principais prerrogativas dos direitos da criança e 
do adolescente. Este processo de reestruturação, ainda em curso, não tem apontado para práticas de atendimento socioeducativo que envolvam diferentes processos educativos e relações sociais com referências nos valores e nos princípios constitucionais de respeito à dignidade humana.
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A pesquisa tem como objetivo analisar as propostas para o ensino superior, constantes do PNE 2001-2010 cotejando-as com as da CONAE 2010 que, espera-se, serão consideradas pelo MEC na formulação do PNE 2011-2020. O objetivo se fundamenta na necessidade de se estabelecer relações de 
organicidade e coerência entre as concepções educacionais discutidas e aceitas democraticamente como valores pelas instâncias representativas da sociedade e as ações de implementação das políticas públicas voltadas à educação superior, visando o cumprimento de seu papel estratégico de impulsionar o 
desenvolvimento do País e da sociedade brasileira. O estudo se deu-se por meio da análise documental das fontes geradoras do PNE materializado pela Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2011, bem como de autores que procederam análises das metas avaliando a exeqüibilidade e os entraves à consecução dos 
objetivos propostos. As proposições apresentadas no Documento final da CONAE 2010 também foram consideradas na análise das metas do PNE visando identificar eventuais aproximações que poderão ser consideradas nas novas formulações para o Plano 2011-2020.Em termos gerais as conclusões do 
estudo nos levam a admitir que, embora o PNE se constitua em instrumento constitucional aprovado pelo Congresso Nacional, mostrou-se pouco utilizado e em parte ignorado. Devido aos vetos do governo FHC às metas consideradas essenciais para a gestão do financiamento no decorrer do decênio coberto 
pelo Plano, foi mantido apenas como referência para as ações desenvolvidas pelo governo Lula pela via legislativa, e, mais recentemente aglutinadas pelo PDE-2007. Em contrapartida, as proposições feitas pela CONAE 2010 dentro do processo de renovação do PNE 2001-2010 mostram um padrão de ação 
mais organizado e coerente com os eixos temáticos representativos das principais prioridades, em especial para a educação superior. Como proposta inovativa a CONAE 2010 apresenta a sugestão de criação de um instrumento legal à semelhança da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando garantir a execução 
do novo plano, evitando-se assim o mesmo destino dado ao atual. Entretanto, a exeqüibilidade do novo Plano está depositada na consecução do objetivo-tema da CONAE, o Sistema Nacional Articulado de Educação, bem como em um estatuto constitucional definindo o regime da colaboração entre os 
sistemas de ensino. Destaque-se ainda a criação do Fórum Nacional da Educação como instância máxima deliberativa e a recuperação do papel do Conselho Nacional de Educação como funções normativas e órgão articulador do conjunto.
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Esta pesquisa objetiva desvelar o atual estado de mudança que configura o processo de metamorfose das universidades federais, ou melhor, as modificações que estão se processando e as novas feições assumidas, tomando como referência básica o caso da Universidade Federal de Goiás (UFG). Examina 
como se equaciona a questão da natureza, da identidade e do papel da UFG no quadro das atuais políticas de educação superior e das tensões e desafios contemporâneos. A investigação teve como ponto de partida a política de diversificação e diferenciação que reconfigura o sistema de educação superior no 
Brasil, com base em um modelo que associa flexibilidade, competitividade e avaliação. Desenvolveu-se uma investigação do cotidiano da gestão universitária e da produção do trabalho acadêmico da UFG, explicitando suas interfaces com o contexto mais amplo, particularmente com as atuais políticas de 
educação superior, resultando uma análise pormenorizada dos processos, movimentos e tendências nas áreas de gestão, financiamento, avaliação, currículo, pesquisa e pós-graduação. A pesquisa evidencia a intensificação de um jogo concorrencial da diferenciação e da distinção institucional entre as 
universidades federais, ou melhor, da luta pela independência e pela ocupação de posições específicas e diferenciadas, o que pode contribuir para o desmonte do sistema federal, uma vez que esse processo vem rompendo, paulatinamente, elementos de convergência que parecem ter assegurado, historicamente, 
certo nível de solidariedade nesse campo institucional. Ressaltam-se as diferenças essenciais entre as universidades que começam a ser exibidas, especialmente na forma de estruturação e de organização interna, na produção do trabalho docente, nos indicadores acadêmicos e na tomada de posição diante das 
políticas de educação superior e demandas do mercado. As mudanças na UFG indicam amplo processo de modelação organizacional com o objetivo de torná-la mais ágil e eficiente como evidencia, por exemplo, a simplificação de sua estrutura acadêmica, a extinção progressiva dos departamentos, a tentativa 
de desburocratizar os processos administrativos e acadêmicos e a implantação de sistemas de controle e gerenciamento administrativos. Boa parte desse ajustamento faz-se por meio de uma adequação da gestão e do trabalho acadêmico aos parâmetros e aos ritmos da Gratificação de Estímulo à Docência 
(GED) e aos ditames das condições objetivas locais e regionais que se expressam por intermédio dos convênios e da prestação de serviços remunerados, além da expansão dos cursos de graduação e melhoria generalizada dos índices de produtividade.
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Esta investigação focaliza os edifícios escolares nas políticas públicas do estado do Rio Grande do Sul no período 1999-2006. Foram consideradas duas categorias de análise, as Políticas de Governo ea Infra-Estrutura, especificamente no atinente ao Edifício Escolar. Para cada uma das categorias de análise, 
foram observadas diversas fontes de informação. Para as Políticas de Governo, foram utilizadas as Propostas de Governo das coligações vencedoras das eleições para governador do Estado em 1998 e 2002, os Planos Plurianuais 2000-2003 e 2004-2007, os Relatórios de Gestão, compreendendo as Mensagens 
do Governador à Assembléia Legislativa, os Relatórios Parciais, os Relatórios Finais e os Relatórios Financeiros, este último abrangendo os Balanços Gerais, todos referentes ao período 1999-2006. Para a Infra-Estrutura, foram utilizados os Questionários do Censo Escolar e os Microdados do Censo Escolar 
do período 1999-2007 e o Ordenamento Normativo do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, vigente em igual momento. Para a análise do reflexo das políticas públicas de educação incidentes sobre os Edifícios Escolares da Rede Estadual de Educação Básica no Rio Grande do Sul, foi 
utilizado o Dispositivo para Mapear as Decisões em Educação de Cortesão, Stoer e Magalhães (2000). Quanto ao Ordenamento Normativo, pode-se afirmar que os Pareceres CEED 1400/02 (Estabelece normas para oferta do Ensino Fundamental no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul) e CEED 
580/00 (Estabelece condições para a oferta de Ensino Médio no Sistema Estadual de Ensino) urgem por atualização, ampliação de exigências, maiores detalhamentos e pelo estabelecimento de um prazo de vigência, evitando assim que os documentos se tornem obsoletos diante da dinâmica do processo 
educacional. Com relação às Políticas de Governo, não foi possível constatar uma política específica, direcionada aos edifícios escolares, no período 1999-2006 que compreende duas distintas administrações no Estado; contudo, é visível, a partir das constatações numéricas que, mesmo que a gestão 2003-
2006 (Germano Rigotto) tenha previsto, no PPA 2004/2007, uma despesa maior para a construção, manutenção e aparelhamento de edifícios escolares, é a gestão 1999-2002 (Olívio Dutra) a que mais investe na Aquisição de Imóveis, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Obras e Instalações e 
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a melhoria da Rede de Edifícios Escolares Estaduais. Assim sendo, os resultados deste estudo indicam que, no período 1999-2006, não obstante os inúmeros avanços quantitativos observados, realizações e investimentos, os Pareceres do Conselho 
Estadual de Educação e as Políticas de Governo não se constituem como políticas geridas ou indutores dessas. Nesse contexto, o advento do Levantamento da Situação Escolar (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, 2008), ainda que esteja em fase de implementação, tende, em um futuro 
próximo, à criação de um importante instrumento quali-quantitativo capaz de ser o instigador de políticas públicas realmente eficazes, ou seja, que considerem a sistemática do problema, apresentem estratégias para a sua solução e possam realmente ir à raiz desse.
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Esta pesquisa insere-se no campo das Políticas Públicas em Educação, possuindo como temática central as relações existentes entre as políticas de democratização do acesso, o processo de diversificação e de diferenciação das instituições de Educação Superior e as estratégias para flexibilização dos processos 
seletivos no Brasil, os quais tiveram início no governo Fernando Henrique Cardoso, seguindo recomendações de organismos internacionais, tendo como objetivo viabilizar o ingresso e o direito à Educação Superior reivindicado pela sociedade. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a possibilidade de 
democratização do acesso de discentes após essas mudanças nas políticas de acesso à Educação Superior, por meio da análise de dados recentes da Educação Superior brasileira, de entrevistas com os representantes das Comissões que organizam os processos seletivos das Universidades Federais de Minas 
Gerais e da análise do perfil dos alunos ingressantes à graduação na Universidade Federal de Uberlândia - UFU, no período de 2000 a 2006. Assim sendo, este estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo e documental, de abordagem quantitativa-qualitativa e de caráter analítico-crítico, utilizando-se 
da análise de conteúdo como técnica de tratamento de dados. Os indicadores educacionais comprovaram que o processo de diversificação e de diferenciação das Instituições de Educação Superior contribuíram com o crescimento desordenado de instituições não universitárias, principalmente do setor privado, 
encolhendo as ações do Estado para a expansão de universidades públicas. Constatamos que as novas formas de seleção utilizadas pelas Universidades Federais Mineiras não contribuíram para democratizar o ingresso na Educação Superior. Da mesma forma, ocorreu no caso da UFU com a implantação do 
Programa Alternativo de Ingresso ao Ensino Superior – PAIES que, mesmo implicitamente, tinha a expectativa de contribuir com o aumento do ingresso de alunos de escola pública, principalmente aqueles de camada social menos privilegiada que têm menos condições de igualdade na disputa pelas vagas. No 
entanto, é necessário ressaltar que apesar de não ter ocorrido a democratização do acesso almejada, outras mudanças foram visíveis, como o surgimento de uma “cultura escolar”, na qual os alunos se esforçam para estudar e se preparam mais cedo para os exames seletivos, passando a valorizar a educação 
básica, principalmente a de nível Médio, bem como a evolução das técnicas e o aumento de discussões dos processos seletivos. Mas, ainda há a necessidade de ações concretas para a integração entre as universidades e as escolas de ensino básico públicas, as quais necessitam urgentemente de apoio para que 
possam voltar a oferecer qualidade de ensino, o que em nosso modo de entender possibilitará o aumento de estudantes de classe social menos favorecida na Educação Superior, garantindo a inclusão de membros de todas as classes sociais às universidades públicas e de boa qualidade. A partir da literatura 
consultada e dos dados analisados concluímos que a Educação Superior brasileira foi criada para atender aos interesses da pequena elite do País e continua privilegiando aqueles que já são privilegiados. Apesar dos avanços em suas políticas de acesso, ainda não foi possível democratizá-la.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200937310
03010001P0

jorge 
fernando 
hermida 
aveiro

silvio ancizar 
sanchez gamboa

A reforma educacional no brasil (1988-
2001) : processos legislativos, projetos 
em conflito e sujeitos históricos

politica e educacao ; educacao ; 
historia ; educacao ; filosofia ; 
movimentos sociais

Este é um estudo sobre política educacional no Brasil. Valendo-se dos princípios teórco-metodológicos do materialismo histórico, procurou-se conhecer as origens das propostas, seus sujeitos históricos, as estratégias de sustentação políticas utilizadas e quais pressupostos filosóficos políticos inspiraram a 
elaboração das principais fontes das duas propostas políticos-pedagógicas, de naturezas diferentes e antitéticas, colocadas em debate na sociedade civil e no Congresso Nacional. Este estudo defende a tese de que a reforma da educação implementada pelo governo atual não solucionará os endêmicos problemas 
educativos brasileiros. Semelhantemente ao ocorrido na história da educação brasileira, a reforma empreendida pelo governo de FHC é uma falácia de reforma , pois continua preservando, em matéria educativa, os interresses de classes dominantes.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200121931003010001P0

jose carlos 
rothen

valdemar 
sguissardi

Funcionário intelectual do estado: um 
estudo de epistemologia política do 
conselho federal de educação.

politica e gestao da 
educacao

reforma 
universitaria;universidade;conselho 
federal de educacao

 Nesta tese, pretende-se mostrar as ações dos membros do Conselho Federal de Educação, que no período de 1962 a 1968, influenciaram a efetivação da reforma universitária de 1968. Adotou-se como hipótese de trabalho a idéia de que o exercício do poder dos conselheiros em um Aparelho de Estado, o 
CFE, cria um saber. O procedimento metodológico adotado nomeia-se, nesta tese, como uma Epistemologia Política: o estudo do paradigma que norteia a ação de grupos na elaboração de políticas públicas e dos seus procedimentos de legitimação. Para o desenvolvimento da pesquisa de Epistemologia 
Política utilizou-se como objetos secundários a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) e o seu órgão editor, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). A RBEP foi estudada no período ampliado de 1944 a 1971. Para a compreensão do exercício do poder em um Aparelho de Estado 
utilizou-se a concepção ampla de partido, de Gramsci, a saber, um partido busca exercer a liderança moral e intelectual de uma reforma. A tese tem a seguinte estrutura: no primeiro capítulo, são apresentados: o contexto socioeconômico no qual ocorre a Reforma Universitária, a distinção entre o Poder de 
Estado e o Poder do Aparelho de Estado e a discussão sobre o conceito de "funcionário intelectual". No segundo capítulo, é apresentada a mudança de postura do CFE que, em um primeiro momento, propõe-se a legislar mediante a elaboração de jurisprudência e doutrinas e, em um segundo momento, 
participa efetivamente da elaboração de uma legislação para o ensino superior. No terceiro capítulo, são apresentados a discussão teórica e os procedimentos metodológicos de análise da RBEP. No quarto capítulo, é reconstruída a história da RBEP visando discutir a utilização da Revista por alguns 
conselheiros, para a busca do exercício da liderança intelectual e moral da Reforma Universitária. No quinto capítulo, ao reconstruir o debate entre os conselheiros publicados na RBEP, são explicitados os modelos e regras adotados para a construção do conhecimento da realidade, os problemas considerados 
legítimos e os princípios básicos, isto é, os não problematizados e aqueles em relação aos quais se busca o consenso. No Apêndice da tese, são apresentadas a revista Documenta e uma comparação desta com a RBEP. A tese é uma tentativa de comprovar, mesmo que provisoriamente, as seguintes hipóteses: a 
implantação da Reforma Universitária de 1968 atende as demandas de um contexto; a RBEP é um instrumento utilizado pelos conselheiros ligados ao "Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova" ou com seus signatários para exercer a liderança intelectual e moral da Reforma Universitária; estes conselheiros se 
dividem em dois subgrupos a partir de 1966; e o exercício do poder dos conselheiros em um Aparelho de Estado, além de ter forte influência na criação de uma realidade - o sistema universitário brasileiro decorrente da Reforma Universitária de 1968 -, consolida uma concepção de Universidade.
 Nesta tese, pretende-se mostrar as ações dos membros do Conselho Federal de Educação, que no período de 1962 a 1968, influenciaram a efetivação da reforma universitária de 1968. Adotou-se como hipótese de trabalho a idéia de que o exercício do poder dos conselheiros em um Aparelho de Estado, o 
CFE, cria um saber. O procedimento metodológico adotado nomeia-se, nesta tese, como uma Epistemologia Política: o estudo do paradigma que norteia a ação de grupos na elaboração de políticas públicas e dos seus procedimentos de legitimação. Para o desenvolvimento da pesquisa de Epistemologia 
Política utilizou-se como objetos secundários a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) e o seu órgão editor, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). A RBEP foi estudada no período ampliado de 1944 a 1971. Para a compreensão do exercício do poder em um Aparelho de Estado 
utilizou-se a concepção ampla de partido, de Gramsci, a saber, um partido busca exercer a liderança moral e intelectual de uma reforma. A tese tem a seguinte estrutura: no primeiro capítulo, são apresentados: o contexto socioeconômico no qual ocorre a Reforma Universitária, a distinção entre o Poder de 
Estado e o Poder do Aparelho de Estado e a discussão sobre o conceito de "funcionário intelectual". No segundo capítulo, é apresentada a mudança de postura do CFE que, em um primeiro momento, propõe-se a legislar mediante a elaboração de jurisprudência e doutrinas e, em um segundo momento, 
participa efetivamente da elaboração de uma legislação para o ensino superior. No terceiro capítulo, são apresentados a discussão teórica e os procedimentos metodológicos de análise da RBEP. No quarto capítulo, é reconstruída a história da RBEP visando discutir a utilização da Revista por alguns 
conselheiros, para a busca do exercício da liderança intelectual e moral da Reforma Universitária. No quinto capítulo, ao reconstruir o debate entre os conselheiros publicados na RBEP, são explicitados os modelos e regras adotados para a construção do conhecimento da realidade, os problemas considerados 
legítimos e os princípios básicos, isto é, os não problematizados e aqueles em relação aos quais se busca o consenso. No Apêndice da tese, são apresentadas a revista Documenta e uma comparação desta com a RBEP. A tese é uma tentativa de comprovar, mesmo que provisoriamente, as seguintes hipóteses: a 
implantação da Reforma Universitária de 1968 atende as demandas de um contexto; a RBEP é um instrumento utilizado pelos conselheiros ligados ao "Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova" ou com seus signatários para exercer a liderança intelectual e moral da Reforma Universitária; estes conselheiros se 
dividem em dois subgrupos a partir de 1966; e o exercício do poder dos conselheiros em um Aparelho de Estado, além de ter forte influência na criação de uma realidade - o sistema universitário brasileiro decorrente da Reforma Universitária de 1968 -, consolida uma concepção de Universidade.
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 Este trabalho tem como objeto de estudo os espaços escolares e suas relações com as políticas e as práticas curriculares. Esta questão é bastante periférica no campo das teorias de currículo, não estando muito presente nos estudos realizados pelos pesquisadores e teóricos, como já apontava Alves (1998). 
Compreender o funcionamento dos espaços materiais da escola como dispositivos curriculares e a produção dos artefatos arquitetônicos que materializam esses espaços é a preocupação central deste trabalho. Para viabilizar a investigação, é adotada a categoria arquitetura para traduzir a intencionalidade da 
produção de espaços. Assim, há a arquitetura do lugar edificado como prédio escolar, para o que é constituído um programa no qual estão configurados discursos culturais, políticos, pedagógicos, ideológicos. A segunda arquitetura refere-se a re-arquitetações dos espaços, em duas situações: nas edificações 
recentes, no momento de sua ocupação; nos outros momentos, os processos de rearranjo espacial, quando há induções curriculares, isto é, quando as políticas curriculares implicam em alterações espaciais. Nesses movimentos, os espaços são, também, mapeados para definir sua destinação para as práticas 
espaciais. A arquitetura de ambientes é um outro dispositivo curricular e refere-se à constituição dos ambientes para as práticas curriculares. A colocação do mobiliário, as demarcações com a utilização de materiais visuais, os materiais decorativos utilizados nas salas de aula são alguns dos artefatos dessa 
arquitetura. A compreensão do funcionamento desses dispositivos implica em considerar que as relações espaciais são presididas por relações de poder, mas neles, também, funcionam relações culturais, processos de conhecimento, enfim, processos de subjetivação em redes cotidianas complexas 
rticuladas/desarticuladas pelos vários dispositivos individuais e coletivos. Há, nesses movimentos, territorizações dos espaços resultantes de estratégias e táticas, como as chama Certeau (1995). Ou seja, há tanto um movimento institucional para estabelecer uma estratégia espacial, produzindo demarcações 
territoriais e há, também, as táticas produzidas nas redes intersubjetivas cotidianas que produzem territorializações, que não tem uma demarcação temporal rígida. Assim, neste contexto compreensivo, essa investigação tem por objetivo global compreender como funcionam as relações espaços escolares e as 
políticas e as práticas de currículo, no cotidiano das escolas da Educação Básica. Para elucidar as questões propostas para a investigação foram realizados vários movimentos articulados, nos quais foram ouvidos professores e arquitetos, sujeitos envolvidos com os espaços escolares de forma intrínseca. Dentre 
esses movimentos, foram feitas interlocuções com autores e pesquisadores que têm produção reconhecida no campo dos estudos de currículo, outros que estudaram, especificamente, as questões dos espaços escolares e currículo (Alves, 1998);; Escolano (1998);Frago (1998). Além desses interlocutores, a obra 
de Certeau (1995) é uma importante referência para o estudo. Sobre a questão da arquitetura escolar, Souza Lima ( 1195) e Faria Filho (2000) foram autores referenciais nas análises.
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O objetivo desta pesquisa foi evidenciar as mudanças ocorridas no formato epistemológico do Ensino Religioso na escola pública após a promulgação da Lei nº. 9475/97, que alterou o artigo 33 da LDB nº. 9394/96, e desvendar a sua inclinação ideológica. Essas mudanças manifestaram-se, sobretudo, no 
estado de São Paulo a partir do ano de 2001 no momento em que o Conselho Estadual de Educação normatizou a matéria e a Secretaria de Educação iniciou a implantação da disciplina na rede oficial. Pesquisamos o desenvolvimento histórico da relação entre a Igreja e o Estado no Brasil e sua interferência na 
educação desde a escola jesuítica. Esse estudo histórico objetivou acompanhar as variadas formas através das quais a religião se fez presente no espaço escolar, para, por fim, confrontá-las com o novo formato adotado no Estado de São Paulo. Coroamos nossa retrospectiva histórica com os processos de 
elaboração da Constituição de 1988 e da LDB nº. 9394/96 até a definição do substitutivo que resultou na Lei 9475/97. Por fim, procedemos à análise epistemológica de dois materiais distintos implementados pela Secretaria de Educação a partir de 2002, como subsídio aos professores de Ensino Religioso nas 
escolas oficiais paulistas nos dois primeiros anos de implantação da disciplina. Nossa análise da presença da religião no espaço público e do Ensino Religioso na escola pública assentou-se numa perspectiva teórica e epistemológica que concebe a religião, a religiosidade e as instituições religiosas ou clericais 
como produtos históricos que exprimem as relações que os indivíduos travam entre si, sob a determinação dos distintos interesses existentes na sociedade de classe. Nossa pesquisa constatou que a redefinição do Ensino Religioso expressa um esforço católico de responder a uma nova realidade em que o 
pluralismo religioso se manifesta cada vez mais abertamente no Brasil. Esse esforço dá continuidade à linha ecumênica adotada pela Igreja Católica no Concílio Vaticano II, entre 1962 a 1966, mas expressa, assim como no passado, a pressão da Igreja Católica, agora aliada a algumas pequenas denominações 
evangélicas, no sentido de manter privilégios no espaço público por meio de subsídios materiais para sua ação evangelizadora. Expressa também que os católicos não aceitam a fórmula da laicidade como um acordo que consiste em reconhecer a religião como assunto privado para preservar o espaço público 
de possíveis constrangimentos.
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O presente trabalho tomou como objeto de estudo o Conselho Estadual de Educação do Paraná, durante os anos de 1995 a 2002, período em que o estado foi governado por Jaime Lerner. Tomando como base o materialismo histórico, a análise focou a atuação do conselho em relação a política educacional 
efetivada nos dois mandatos de Lerner, em que verificou-se mudança significativa para escola pública paranaense dada a abrangência das políticas adotadas, especialmente no enfoque privatista que estas assumiram. O Conselho Estadual de Educação inicialmente referendou e, por vezes, se omitiu em relação 
a tais políticas, sendo que apenas na fase inicial do governo se posicionou criticamente em relação as imposições da Secretaria de estado da Educação. Tal afirmação tomou como base a análise da produção legal do Conselho, através de Deliberações, Pareceres, Proposições e Indicações e a articulação com as 
políticas emanadas no período recortado. Buscou-se analisar também as relações de poder que se instituíram na época e que tiveram influência na nomeação dos conselheiros, um período de transformações econômicas no âmbito mundial e nacional, cujos reflexos puderam ser sentidos em todos os setores.
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Enfrentando uma crise sistêmica que eclode na década de 1970, se inicia na década de 1980 a recomposição neoconservadora, um movimento regressivo nas esferas do político, do econômico e do social, que significa, por fim, um retrocesso ao economicismo mais cru, negador dos direitos sociais 
conquistados ao longo do século XX. Junto à transformação do sistema produtivo, que evolui para a chamada acumulação flexível, se produz um desemprego crescente que faz possível a regressão nas relações de trabalho e sociais. Talvez a marca mais distintiva deste processo seja a reconfiguração do papel 
do Estado, não mais garantia de direitos sob o chamado Estado de Bem-Estar para transformar-se em um Estado Gerente ou Gestor. Este movimento se impõe de imediato na América Latina, refém do pagamento da dívida externa, e tem sua expressão no Brasil e na Argentina, na década de 1990, nos dois 
períodos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso e de Carlos Menem, respectivamente. Na educação, a recomposição se instala seguindo as receitas do Banco Mundial. A partir do aproveitamento político e mediático dos atentados de 11 de setembro de 2001, se põem em ação mecanismos de legitimação 
que permitem ao governo neoconservador dos Estados Unidos assumir a forma declarada de um novo imperialismo. Este novo imperialismo se apresenta sob o nome encobridor de globalização: um mundo sem fronteiras nem restrições para a acumulação do capital. Considerando que o sistema capitalista 
necessita para sua sobrevivência, por sua natureza competitiva, de uma constante expansão nos mais diversos horizontes, o movimento atual, em uma fronteira imaterial consiste em converter todas as atividades humanas e a natureza em mercadorias, e pretender reger todas as relações pelas regras do mercado, 
o que significa a mercantilização da vida em seus múltiplos aspectos, também na educação. Referindo-nos em especial à educação superior, fazemos um estudo comparativo entre o Brasil e a Argentina nos governos de Lula e Kirchner, e também das metamorfoses locais em relação aos governos de Fernando 
Henrique Cardoso e de Carlos Menem. Tendo em conta os desafios e as tendências atuais da educação superior e com base na experiência de nossos países, nos parece necessário pensar em horizontes alternativos aos de sua pura mercantilização. Mesmo no cenário do novo imperialismo, consideramos que 
existem respostas melhores do que as de aceitação e de submissão.
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A partir da década de 1980, a América Latina vive um processo de democratização demarcado pelos ajustes estruturais que têm por finalidade liberar os numerosos recursos necessários para atender ao pagamento dos serviços da dívida externa, de acordo com o receituário imposto e monitorado pelos 
organismos internacionais de crédito. O cenário está marcado pelo revival político conservador e pelo modelo econômico neoliberal, que se postulam como pensamento único e fim da história, na visão fundamentalista da globalização. A partir da análise deste cenário, nos propusemos neste trabalho a 
considerar a recomposição neoconservadora que afetara os Estados da região, o processo de integração no MERCOSUL e suas universidades, com especial foco na Argentina e no Brasil na década de 1990. Começamos pelo processo de globalização e pelos de integração em curso, com especial atenção aos 
que se desenvolvem na América Latina, NAFTA, MERCOSUL e ALCA. Consideramos também as reformas do Estado e da educação em ambos países durante a década em questão. Após uma análise histórica comparativa, conseguimos delinear os fundamentos e as conseqüências da recomposição 
neoconservadora na Argentina e no Brasil durante esta década, seus efeitos em seus Estados, suas sociedades, a integração em marcha e o rumo de sua educação superior. Para este último aspecto, central em nosso trabalho, analisamos as reformas educativas implementadas a partir das categorias de 
financiamento; avaliação institucional; avaliação, salário e status legal docente; diferenciação institucional e autonomia; dando atenção, também, aos processos de integração em marcha em suas universidades, tanto aqueles que partem da iniciativa dos governos da região e são funcionais à recomposição 
neoconservadora, como os que partem das universidades sob um modelo solidário, que se preocupa em manter sua missão histórica de pesquisa, ensino e extensão, no contexto da busca de uma maior justiça social . Concluímos que o processo de integração que se desenvolve no MERCOSUL e suas 
universidades pode estar a serviço de um projeto hegemônico funcional às empresas multinacionais, que reforça as desigualdades históricas dentro da região, que aceita, por conveniência ou por resignação, a visão fundamentalista da globalização, ou do estar a serviço de um projeto político que busque uma 
maior justiça social.
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Percebemos na educação a descontinuidade de políticas públicas que introduzem os ciclos de formação como mecanismos de garantir a inclusão e permanência dos alunos na escola. A Proposta Escola Plural, implantada na cidade de Belo Horizonte em 1995, tem convivido com resistências e desconfianças 
quanto à qualidade da educação ofertada, e continua suscitando polêmicas até os dias atuais. Neste trabalho, buscamos compreender os impasses criados a partir das novas formas de organização do trabalho escolar contidas na Proposta, e as formas com que os gestores públicos lidaram com essas 
controvérsias, à medida que foram encontrando dificuldades em concretizar os seus eixos. Estas questões nos remetem tanto a uma indagação sobre as mudanças ocorridas na prática pedagógica, quanto aos seus efeitos na representação que os gestores possuem sobre os sujeitos da instituição. Para tanto, além 
da análise dos textos públicos produzidos, coletamos os nossos dados por meio de entrevistas realizadas com vinte gestores que fizeram parte da administração desde 1995, na busca das justificativas para as transformações ocorridas na Proposta, bem como os dispositivos de intervenção criados que 
permitissem resolver os impasses. Apoiados no referencial psicanalítico de René Kaës e em conceitos retirados das produções teóricas de Boaventura de Sousa Santos e Paulo Freire, centramos nossa busca nas relações mantidas entre professores, escolas e instituição ao longo deste tempo. Cientes de que a 
Escola Plural nos coloca frente a questões essenciais da prática pedagógica, acreditamos na possibilidade de criar outros conhecimentos que possam auxiliar os gestores de sistemas públicos de ensino na compreensão das dificuldades inerentes às reformas educacionais.
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 Esta pesquisa tem como objeto as relações entre os sindicatos de professores da rede pública de educação básica e os Estados de Argentina, Brasil e México desde finais dos anos '70 até a atualidade. O ponto de partida é a relação assalariada e as práticas da categoria docente, entendidas como ações coletivas 
ancoradas nessa relação. Trabalhando fundamentalmente com fontes secundárias, descrevemos as principais características do sindicalismo docente em cada país, a composição da categoria, as políticas estatais para o magistério, os principais processos de mobilização e os acordos estabelecidos com os 
governos. O período pesquisado começa com uma situação de crise econômica que se estendeu durante toda a década de 1980 nos três países, à qual seguiu-se uma ofensiva neoliberal por meio de una série de reformas (educacional, do estado, previdenciária, trabalhista). Dos três países que estudamos, o 
México é o único no qual o sindicato docente foi parte de uma relação corporativista estabelecida entre o Estado e a categoria, na qual atuou como mediador. Este fato contribui para explicar o continuísmo visível no México na organização da docência, o seu poder e os seus compromissos com o Estado; as 
dificuldades para o magistério mobilizado e a relação entre o sindicato e o professorado. É o único país no qual a reforma educacional foi acordada com o sindicato. Na Argentina e no Brasil, pelo contrário, a categoria se organiza sindicalmente à margem e às vezes contra o Estado. Descrevendo o período 
recuperamos as principais reivindicações da categoria, as articulações que estabeleceu com outros setores sociais e, fundamentalmente, os contextos políticos dos principais processos de enfrentamento e acordo com os governos. Nas conclusões, além de insistir nos desdobramentos do estabelecimento (ou 
não) de uma relação corporativista entre as organizações docentes e o Estado, argumentamos que, tanto os processos de confrontação como os de acordo entre ambos devem ser pensados, basicamente, em termos de relações de força. Finalmente, fundamentamos que nos processos de luta social e na defesa da 
escola pública aparecem elementos que apontam à superação do corporativismo das práticas da categoria.
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O presente estudo analisa a parceria entre a rede municipal de ensino de Sapiranga e o Instituto Ayrton Senna, revelando as conseqüências dessa para a gestão educacional, discutindo a relação do público e do privado na educação. O marco teórico é a crise do capital, que tem entre suas estratégias de 
superação o Neoliberalismo e a Terceira Via, propondo a reforma do Estado para a solução de uma crise centrada no Estado. Em 1995, no Brasil, é criado o Ministério de Administração e Reforma do Estado, que cria o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o qual propunha a descentralização de 
serviços, até então de exclusividade do Estado, incluindo a sociedade civil organizada, o Terceiro Setor ou público não-estatal. Outra faceta da publicização foi a introdução, na gestão pública, do quase-mercado, ou seja a lógica da iniciativa privada agindo no setor público. Diante disso, é apresentado como a 
gestão escolar vem se reconfigurando nos últimos anos, principalmente nos anos 1980, com a luta pela gestão democrática do ensino público, e como esta é ressignificada na década de 1990, quando as políticas de descentralização se acentuam e trazem, para as políticas sociais, em especial para a educação, 
novos padrões de gestão. Este trabalho apresenta o convênio de um sistema de ensino público (Sapiranga) com o Instituto Ayrton Senna, como forma de materialização dessas políticas, e as implicações para a gestão da escola pública pesquisada.
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Esta pesquisa teve o objetivo investigar a participação dos partidos políticos, com assento na Assembléia Legislativa de São Paulo, na formulação de políticas públicas para a área de educação no ensino fundamental e médio no Estado de São Paulo, entre 1995 e 1998, ou seja, na 13ª legislatura, por meio das 
proposições apresentadas pelos seus deputados durante o período estudado.Trata-se de um estudo documental e bibliográfico com uma abordagem predominantemente política e histórica. Apresentamos inicialmente, as considerações sobre o referencial teórico e sobre a história da evolução dos partidos 
políticos no Brasil juntamente com a formação do Estado brasileiro. No segundo capítulo delimitamos nossa análise, focalizando os partidos políticos e deputados estaduais da Assembléia Legislativa de São Paulo, aproximando educação e partidos políticos. A partir de 1995, o ensino público fundamental e 
médio do Estado de São Paulo passou por um processo de reformas que envolveram mudanças de cunho pedagógico, administrativo e de estrutura física. Esta reforma foi realizada pelo Poder Executivo – Secretaria de Estado da Educação (SEE), por meio de decretos, resoluções e pareceres, ou seja, 
utilizando-se de legislação secundária. Verificamos que os partidos políticos representados na Assembléia Legislativa de SP tiveram neste processo de reformas uma participação secundária, uma vez que apenas referendaram o projeto originário do executivo. As proposições apresentadas pelos parlamentares 
paulistas em sua grande maioria trataram de temas genéricos da educação, revelando um desconhecimento do funcionamento e dos problemas do ensino no Estado de São Paulo.
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Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG) e se articula ao projeto integrado de pesquisa As políticas de expansão e de interiorização da educação superior em Goiás nos anos 90, 
desenvolvido no Núcleo de Estudos e Documentação Educação, Sociedade e Cultura/UFG. Analisar a política de expansão da UFG com base na interiorização de curso de graduação nos municípios de Goiás-Go e Rialma-Go, por isso adota como recorte temporal as décadas de 1980 e 1990, momento 
caracterizado pelo movimento de reestruturação administrativa e acadêmica da UFG, bem como de definição de políticas de expansão e interiorização dessa instituição. Destacam-se inicialmente os antecedentes históricos da consolidação da educação superior no Brasil e em Goiás ante o discurso de 
modernização e desenvolvimento das estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais, apresentando um panorama geral da UFG, com o objetivo de contextualizar sua criação e seu processo de consolidação no estado de Goiás por meio das atividades de extensão. A seguir, discutem-se as características 
das políticas de expansão para a educação superior nos 90, orientada pela diversificação e diferenciação institucional, buscando estabelecer um contraponto para a discussão do movimento expansionista no estado e na UFG, no mesmo período. Realiza-se ainda um estudo sobre o processo de sistematização de 
políticas de extensão e interiorização desde a criação dos cursos de graduação no município de Goiás e em Rialma no contexto da expansão da UFG nos anos 90. Tal estudo utiliza a revisão bibliográfica acerca da temática, bem como fontes de documentais escritas sobre o processo de expansão da educação 
superior no Brasil e em Goiás e, especialmente, a documentação referente ao processo de expansão da UFG. Neste sentido, a coleta e análise das fontes documentais acerca da interiorização dos cursos de graduação nos municípios de Goiás e Rialma constituem a base de todo o trabalho, possibilitando 
perceber as alterações da política de expansão da UFG diante do processo de metamorfose que a universidade vem sofrendo desde a década de 1990
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Tendo por referência a emergência dos processos de regulação transnacional das políticas educacionais (Barroso, 2006) e de mutações políticas e sociais internas ao Brasil, este estudo analisou os termos do Acordo Geral de Comércio e Serviços, ratificado pelo país em 1994. Este acordo regula a inserção da 
prestação de serviços de educação superior na lista de serviços comerciais da Organização Mundial do Comércio. Em seguida, analisa as concepções de serviço público, bem público e serviços mercantis/comerciais, que fundamentam os debates e o quadro normativo brasileiro sobre a inclusão da educação 
superior como serviço comercial passível de ser regulado por esta agência multilateral. Neste aspecto, observa que o texto constitucional de 1988, ao não assegurar o reconhecimento dos serviços de educação superior como bem público, é permeável às possibilidades de regulação normativa transnacional. 
Introduz a hipótese das inúmeras instituições privadas de educação superior não lucrativas, existentes no país, apresentarem restrições a esse modo de regulação. Por essa razão, procurou dimensionar a presença de atores privados internos ao sistema de educação superior brasileiro com interesses contrários a 
regulação comercial da prestação de serviços de educação superior. A pesquisa efetuou um levantamento da configuração institucional do sistema brasileiro de educação superior e selecionou as vinte maiores instituições privadas quanto à matricula. Em seguida, realizou estudo de três casos – IES privadas – 
com o intuito de conhecer sua organização operacional. Os principais achados revelam a existência de uma rede de instituições de educação superior articuladas por mantenedoras, que por sua vez apresentam modelos organizacionais distintos. Conclui-se pela prestação de serviços em bases comerciais na 
educação superior brasileira e pela supressão de tratamento diferenciado as instituições não lucrativas. Esta configuração do sistema de educação superior contribuiria para ampliar a internacionalização mercantil desses serviços no país e do país.
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A tese analisa a reformulação da educação superior realizada no Brasil nos anos de contra-revolução neoliberal. Iniciada no governo Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994), a partir de um movimento de continuidades e novidades em relação à reformulação imposta pelo regime burguês-
militar; acelerada nos dois períodos do Governo Cardoso (1995-2002) e aprofundada nos dois primeiros anos do Governo Lula da Silva (2003-2004) esta reformulação mantém o padrão dependente de educação superior que atravessa a história da educação brasileira, ampliando, por um lado, o processo de 
privatização interna das universidades públicas brasileiras e, por outro, o empresariamento da educação superior, criando, consequentemente, as bases para o aprofundamento da inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial e para intensificação do processo de conversão neocolonial
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Este estudo pretende desenvolver de forma teórica, conceitual e histórica a questão da cidadania no cenário das diversas etapas da história da educação brasileira. Pretende também verificar como a idéia de cidadania tem passado do plano ideal para a realidade das práticas pedagógicas. Essas questões irão 
nortear este estudo, partindo da constatação de que a maioria da população brasileira não tem os direitos básicos assegurados para garantir uma vida digna, entre estes: educação, saúde, moradia, trabalho, lazer. O Estado Brasileiro avançou em termos político-jurídicos, em termos dos ideais proclamados da 
democracia, a exemplo da Constituição Federal (1988) e dos principais acordos e pactos internacionais de garantia e proteção aos direitos humanos de que é signatário; mas o modelo de gestão governamental fundamentado no neoliberalismo dificulta o fortalecimento da democracia e da cidadania, sendo esta 
entendida enquanto garantia dos direitos civis, políticos e sociais. É neste quadro de fragilidade do regime democrático e da cidadania, e por acreditarmos na educação enquanto instrumento de formação da cidadania e na escola como instituição social que trabalha com a socialização do conhecimento, 
formação de hábitos, valores e atitudes, que procuramos verificar qual a contribuição da escola para a formação da cidadania. Nesta direção, tomamos como referência a LDB/1996, devido à ênfase dada aos direitos do aluno, ao ensino cidadão, à gestão democrática e ao professor profissional, espera-se 
detectar se a cidadania proclamada nos textos da LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996), tem condições de se realizar nas práticas pedagógicas. Foram realizadas análises documentais de conteúdo dos textos legais (leis) e documentos oficiais, com o propósito de verificar se os princípios 
defendidos encontravam amparo nas propostas de atendimento educacional apresentadas para formação da cidadania. As interpretações e considerações que emergem desta investigação se assentaram em referenciais teóricos apresentados por autores que estudam política de educação. Os resultados da 
investigação apontam alguns requerimentos necessários ao desenvolvimento de um projeto pedagógico nessa direção: apoio institucional e definição de política governamental; vivências de gestão democrática; projeto pedagógico orientado para a formação da cidadania, enquanto proposta global de escola; 
domínio dos conteúdos específicos dos direitos humanos e da cidadania por todos os atores da escola de forma a poder integrá-los aos conteúdos curriculares; prática pedagógica que respeite o aluno como sujeito produtor do conhecimento e a escola como espaço sistemático de exercício da cidadania. 
Concluindo, estes achados vêm confirmar a tese de que estes requerimentos contribuem para a construção de um projeto pedagógico. Nesta perspectiva, o educador é o elemento fundamental, a partir da sua decisão e da adesão ao projeto; o que requer uma formação profissional fundamentada nos conteúdos 
da cidadania democrática.
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Este trabalho dissertativo estuda o Conselho Diretor, instituído no ano de 1995, nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Objetiva analisar se a criação desse colegiado na Escola Estadual Berilo Wanderley contribui para efetivar a participação dos segmentos escolares, democratizando a tomada de 
decisão no interior da instituição. A presente pesquisa se configura como um estudo de caso com informações coletadas junto aos representantes do Conselho por meio de entrevistas semi-estruturadas. Também foram essenciais, na investigação, as conversas informais e as observações diretas registradas em 
um diário de campo. Para a análise dos dados, contemplamos as seguintes dimensões do objeto: o processo de institucionalização do Conselho na Escola Estadual Berilo Wanderley; a forma de inserção dos representantes no colegiado; a participação dos membros nas decisões do Conselho; o papel do 
Conselho na gestão da escola e o Conselho como espaço de democratização. Baseado nas informações teóricas e empíricas que dispusemos, procuramos identificar os limites e possibilidades da atuação do Conselho em uma escola pública estadual. Os resultados da pesquisa indicam que a institucionalização 
do Conselho Diretor na Escola Estadual Berilo Wanderley apresenta limites para concretizar uma efetiva participação da comunidade escolar nas decisões essenciais ao funcionamento da escola. Também foi possível sublinhar a fragilidade de uma compreensão por parte da comunidade escolar, das 
potencialidades que tem o Conselho no processo de democratização da escola, traduzidas na discrepância entre o dizer e o fazer dos conselheiros. Pode-se pontuar que o Conselho na escola existe apenas para corresponder a uma diretriz da política educacional, com um papel pouco significativo, sem 
corresponder às possibilidades democratizantes da participação colegiada. Apesar de todas as debilidades constatadas na experiência do Conselho Diretor da Escola Estadual Berilo Wanderley, cabe realçar que a participação dos atores, por mais limitada que seja, representa algo de novo no cenário da escola. 
Nesse sentido destacamos a importância de investir no aperfeiçoamento do papel do Conselho, porque ele pode se constituir em um espaço educativo para a construção de práticas democráticas no âmbito da escola
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Este estudo foi desenvolvido no âmbito da Linha de Pesquisa de Política e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, que busca discutir questões relacionadas à Educação e Trabalho a partir da problematização da relação entre a 
formação profissional em nível superior e o mercado de trabalho no contexto da reestruturação produtiva no mundo do trabalho. Como fontes de pesquisa utilizam-se documentos, leis e projetos. Considera-se que toda a conjuntura da construção do sentido do trabalho e da educação atualmente articula 
inovações tecnológicas com novas formas de organização e gestão da produção, apesar do trabalhador continuar indispensável para a realização do trabalho. Entende-se que a função do trabalho na sociedade está sendo revista, pois a sociedade convive com altas taxas de desemprego. O atual sistema brutaliza 
enorme contingente de homens e mulheres que vendem sua força de trabalho, vive-se em uma sociedade de consumo rápida com o objetivo de agilizar o ciclo reprodutivo do capital. A pesquisa indica que o discurso oficial associa a idéia da escolaridade com a aquisição de um posto de trabalho, sendo assim, 
o ensino superior privado ganha força. Essas mudanças que não conseguem garantir um melhor padrão de vida para os trabalhadores, um tempo livre que possa ser usado para garantir a dignidade do homem, visam única e exclusivamente a reprodução do capital, provocando ainda mais exploração dos 
trabalhadores.
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Esta dissertação tem por objetivo discutir as políticas para o ensino superior brasileiro no período que vai do Golpe de 1964 aos anos 90, à luz da relação entre os conceitos de público e de privado. Não se trata, contudo, de uma relação meramente jurídica, apreendida de forma estática. Nos referimos a ambos 
os conceitos em sua historicidade, colocando-os em questão com base no referencial teórico-metodológico marxiano. Partindo de uma análise que abrange desde as reformas para o ensino superior nos anos da Ditadura Militar às reformas dos anos 90, pretendemos apreender as conexões entre esses momentos 
particulares da história brasileira e as transformações contemporâneas do capitalismo, onde, entendemos, encontra-se a chave para a compreensão do significado histórico da educação superior atual, na ótica do público e do privado
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O tema deste trabalho é o estudo da problemática da pedagogia das competências e sua relação com a educação para o trabalho em duas instituições do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de nível técnico profissionalizante no Estado de São Paulo. Apresenta-se a evolução do ensino técnico 
profissionalizante no Brasil, desde a Colônia até os dias atuais, perpassando pelos diferentes momentos econômicos, sociais e políticos do Brasil. As políticas públicas e propostas pedagógicas implementadas para ensino técnico profissionalizante também foram alvo de discussão para elaboração deste 
trabalho. No decorrer do trabalho, foram desenvolvidas pesquisas com docentes, coordenadores, gestores e foram aplicados questionários aos discentes das duas escolas técnicas profissionalizantes. As argumentações aqui apresentadas basearam-se nas políticas públicas educacionais do ensino profissional de 
nível técnico, seus pressupostos teóricos e os questionamentos relativos as novas exigências de formação, capacitação e qualificação do trabalhador demandado pelo mercado de trabalho atual, em constante processo de transformação. Ressalta-se que os cursos técnicos profissionalizantes estudados não 
proporcionam aos seus alunos, integralmente, a formação com conhecimentos básicos, habilidades e competências. Constata-se, ao final do trabalho que há pouca adesão, ás vezes ignorância, e em muitos casos resistência à aceitação da pedagogia das competências por parte de docentes, assim como há a falta 
de compreensão dos discentes do que seja ser formado por competências. Este é o desafio político e pedagógico a ser enfrentado

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200525652001016007P1

lea pereira 
lima de 
oliveira e silva

raquel pereira 
chainho gandini

A legislação educacional: estabelecendo 
as diferenças entre a lei da reforma do 
ensino de 1º e 2º graus n.º 5.692/71 e a 
lei de diretrizes e bases da educação 
nacional n.º 9.349/96.

politica e gestao da 
educacao

lei nº 5692/71; ldb nº 9394/96; 
legislacao educacional

O objetivo desta pesquisa foi investigar as semelhanças e diferenças entre a Lei n° 5.692/71 e a LDB n° 9.394/96 atualmente em vigor, com a intenção de analisar o que essa primeira lei introduziu e ainda mantém na composição da segunda. Realizamos essa pesquisa por intermédio dos procedimentos 
metodológicos de levantamento e análise de documentos e consulta bibliográfica sobre o tema em estudo. A elaboração da pesquisa e a composição deste texto procuram atender aos requisitos do método comparativo realizado por Aguilar (2000. Com Lei n° 5.692/71 a intenção governamental explícita era 
atualizar a educação e “tirar o país do atraso” e na LDB n° 9.394/96 a intenção dos educadores era estabelecer novas diretrizes para a educação nacional. Em 1970 o Poder Executivo editam o Decreto n° 66.600/70 nomeando um Grumo de Trabalho para elaborar um anteprojeto de Lei reformando o ensino 
primário e médio. Em 1988, a iniciativa de propor uma nova LDB partiu do Poder Legislativo. A Lei nº. 5.692/71 surgiu durante a ditadura militar, enquanto que o movimento para a elaboração de uma nova LDB surgiu durante a época de redemocratização do país. No período de elaboração da Lei nº. 
5.692/71, a sociedade encontrava-se desmobilizada devido ao regime político vigente. No período de elaboração da nova LDB a sociedade já se encontrava mobilizada devido ao retorno da democracia. O processo de tramitação da Lei nº. 5.692/71 foi muito breve, havendo pouca negociação no Congresso 
Nacional, enquanto que o processo de tramitação da nova LDB foi longo, havendo muitas negociações, tanto na Câmara quanto no Senado. Finalizado o processo de tramitação da Lei nº. 5.692/71 podemos concluir que ela atendeu aos objetivos do governo militar, enquanto que, ao final do processo de 
tramitação da nova LDB, podemos observar que houve uma política de conciliação, prevalecendo ao final as propostas do Poder Executivo. Isso porque a maioria dos artigos inseridos na LDB nº. 9.394/96 provieram do projeto apresentado pelo Senado Federal, e não daquele, oriundo da Câmara dos 
Deputados.
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Essa dissertação enfoca os vínculos entre as empresas de Economia de Comunhão, o processo de reestruturação Produtiva e a Educação, caracterizando e compreendendo suas relações dinâmicas de integração, bem como as contradições que ocorrem no processo de gestão do trabalho e o impacto para os 
trabalhadores. Esse vínculo é estimulado pela nova configuração do capitalismo a partir dos anos de 1970 que necessita de respostas às suas crescentes crises, sendo o desemprego estrutural o seu principal desafio. Foi realizada uma revisão bibliográfica que articula teoricamente esses elementos e em seguida 
a pesquisa de campo como indicativo dessa articulação. Na pesquisa de campo enfocamos a forma de organização técnica do trabalho e o processo de formação dos empresários, bem como esse processo impacta no trabalhador. Foi também realizada uma análise crítica do significado desse processo. Ao 
problematizarmos esse tema, procuramos mostrar que embora as empresas de Economia de Comunhão se fundamentem em laços de solidariedade e comunhão baseadas em princípios éticos cristãos, como uma perspectiva de superação do capitalismo esse processo possui contradições e interesses 
conflitantes, pois não rompe com as estruturas básicas desse sistema e, portanto, carrega também as suas contradições básicas.
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Esta dissertação propôs-se a estudar a gestão democrática que emergiu da luta pelademocratização do país e da escola, a partir da efetivação dos Conselhos Escolares em escolas públicas estaduais e municipais numa região da cidade de Porto Alegre. Baseado na pesquisa qualitativa realizou-se o 
acompanhamento de quatro Conselhos Escolares durante um ano, bem como foram entrevistados Conselheiros representantes de todos os segmentos, direções e representados dos segmentos de pais e alunos em todas as escolas. Também se observou a relação do Conselho Escolar com o CPM nas escolas 
onde esta forma de organização também existia. Partindo da ressignificação do papel do Estado brasileiro, a partir das exigências do capitalismo, discutida por Vera Peroni, Thereza Adrião, Christian Laval, entre outros, buscouse compreender a proposta de reforma do Estado e sua tradução na defesa e adoção 
da gestão gerencial, cuja estratégia se baseia na forma de controle dos resultados e na utilização dos mesmos conceitos de participação, autonomia e descentralização defendidos pelo movimento educacional que propõem a democratização da escola. Entre os autores utilizados estão Antonio Gramsci, pela sua 
contribuição às propostas da gestão democrática e outros que tratam deste tema no contexto brasileiro, entre os quais citamos Erasto Mendonça, Vitor Paro, Flávia Obino Werle e Dalila Oliveira. Nos contextos apresentados, os conceitos elencados apresentam significados diferentes e traduzem a disputa de 
duas concepções de gestão: a concepção liberal ou gerencial, proposta por aqueles que defendem a separação entre política e administração, planejamento e execução, excluindo assim a maioria do processo decisório, e a democrática-popular, defendida por aqueles que desejam incluir e ampliar o horizonte 
participativo. A partir desta disputa de hegemonia, procurou-se delinear a correlação de forças existentes no contexto nacional, regional e local para a elaboração da legislação e seus desdobramentos na prática da efetivação dos Conselhos Escolares. A pesquisa empírica registrou que as escolas, ao assumirem 
sua implantação, fizeram-na com muitos condicionantes que constituíram um cenário de avanços e recuos nas suas ações efetivas e que os Conselhos Escolares se constituíram como espaços pedagógicos de aprendizagem da participação da comunidade na escola e da vivência da democracia.
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Este trabalho tem por objetivo analisar os mecanismos de controle da organização capitalista contemporânea, presentes nas escolas públicas do Paraná, no período de 1995-2002. Busca-se estabelecer os nexos existentes entre as práticas de produção, organização e disseminação ideológica, utilizadas pela 
gestão central da Secretaria de Estado da Educação, e o movimento do capitalismo, face à crise que se instalou no último quarto do século XX. Dessa forma, a partir da delimitação de um conceito de Estado, procede-se a uma análise sobre o Estado capitalista contemporâneo, a fim de configurar o movimento 
histórico que torna internacionalmente hegemônico o projeto neoliberal; da reestruturação capitalista decorre a reforma gerencial do Estado brasileiro. Para compreender a supremacia do projeto neoliberal no Brasil, adentrou-se no período da transição democrática (são analisadas as décadas de 1980 e de 
1990). Como a nova administração pública, advinda da reforma gerencial, circunscreve-se nos pressupostos da administração da empresa capitalista, são transpostos, também, para esta, os seus mecanismos de controle. Conclui-se que o governo do Paraná, no período estudado, constitui-se em uma 
administração pública alinhada ao ideário neoliberal do governo federal e dos organismos internacionais e, como tal, passa a administrar a educação sob os mesmos pressupostos. Estes se materializam na forma posta de descentralização, autonomia e participação, premissas que permeiam a reorganização 
técnico-administrativa da Secretaria de Estado da Educação. Dentro deste projeto, a gestão escolar assume centralidade e, ideologicamente, é denominada de “Gestão Compartilhada” (1995-1998) e de “Gestão Participativa por Resultados” (1999-2002). Na subjacente tecnologia de gestão comportamental, os 
profissionais da educação pública paranaense, em especial os diretores escolares, são submetidos aos esquemas de controle para o gerenciamento da subjetividade.
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Os educadores marxistas brasileiros contemporâneos que efetuam a crítica às políticas educacionais dos governos de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, no Brasil, partem de uma análise sobre as circunstâncias de um governo neoliberal, fortemente marcado pelo peso das agências financeiras 
internacionais, as quais impõem perfis de políticas educacionais que, para garantir a acumulação capitalista, são políticas de caráter fortemente excludente. Destacamos Gaudêncio Frigotto e Pablo Gentili, como expressão desse grupo de educadores. A questão que apontam como fundamental é a ausência de 
democracia nas relações entre Estado e sociedade e também nas diversas instâncias sociais, que impedem a possibilidade de grande parte dos brasileiros caracterizarem-se enquanto cidadãos. Este trabalho reconhece todos os elementos criticados como legítimos, mas procura problematizar a forma como se 
elabora a crítica, já que entende haver nas suas formulações uma aposta na democracia e, como decorrência dela, uma crença na educação como espaço de transformação social, elementos próprios ao pensamento liberal, que reforçariam o mito da escola redentora. Considerando a filiação dos autores ao 
marxismo, indicamos a herança da social-democracia e o uso determinado que fazem do marxismo, como a mais próxima identificação com a formulação teórica dos autores aqui estudados.
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Em tempos de neoliberalismo, foi instigante realizar um trabalho com a finalidade de investigar a dimensão política atribuída à participação popular na formulação das políticas de educação em gestões municipais com orientações político-partidárias distintas. Para o desenvolvimento da pesquisa foram 
selecionados dois municípios do Estado do Paraná, cujas orientações partidárias, historicamente, defendem interesses antagônicos: Ponta Grossa, governado pelo Partido dos Trabalhadores e São José dos Pinhais, pelo Partido da Frente Liberal. Delimitou-se o período de 2001 a 2003 por corresponder ao 
início das gestões municipais e dos processos de formulação das políticas educacionais. Tendo como base teórico-metodológica o materialismo histórico, buscou-se analisar a formulação das políticas municipais a partir do contexto histórico mais amplo, procurando estabelecer as relações entre as atuais 
diretrizes do projeto neoliberal e as políticas nacionais, assim como a intervenção destas no poder local. Considerando as inter-relações desse contexto mais amplo e algumas contradições e limites impostos pelo atual estágio do capitalismo, procurou-se apontar possibilidades de construção de processos de 
democratização nas políticas municipais de educação, tomando como pano de fundo a análise das contradições geradas pela crise do sistema capitalista no cenário mundial, a partir da década de 70, a qual revela as intervenções das diretrizes internacionais na definição das políticas nacionais e municipais. Da 
mesma forma, analisar a dimensão política da participação popular nas décadas de 80 e 90 no Brasil foi essencial para entender seu papel no processo de formulação das políticas educacionais nos municípios. O trabalho se fundamenta na compreensão de que o processo de democratização política e social 
pressupõe a ampliação da participação popular nas decisões da vida pública e dos interesses comuns, a formação dos sujeitos políticos coletivos, a redefinição do papel dos partidos políticos progressistas e a organização de um projeto contra-hegemônico.
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Este trabalho tem como principais objetivos analisar a participação do empresariado na educação básica no Brasil e na Argentina a partir das reformas dos anos de 1990, especificamente, nas estratégias e ações político-educacionais que se materializam por meio das organizações empresariais; compreender os 
motivos pelos quais os empresários se interessam pela educação pública e de que forma isso ocorre; identificar as relações estabelecidas entre o poder público e o empresariado nas políticas educacionais. A questão central que permeia este estudo é: os empresários são, no Brasil e na Argentina, atores de 
governo educacionais? Partimos do pressuposto de que as reformas educacionais transcorreram num processo dinâmico de mudanças no modo de regulação social, que deu lugar à redefinição tanto do papel do Estado como do setor privado. Elegemos como foco de análise as organizações, e não os 
empresários em si. A definição de alguns critérios permitiu-nos trabalhar com seis organizações dos dois países. Utilizamos como instrumentos de pesquisa entrevistas realizadas nos dois países com diretores(as) das organizações e com gestores(as) públicos(as), além de documentos como legislação, 
estatutos, publicações das organizações e matérias de jornais de circulação de massa. A metodologia utilizada na pesquisa é a comparação, priorizando o enfoque histórico-sociológico como referência de investigação. Os marcos conceituais de análise estão relacionados às abordagens de autores 
contemporâneos das áreas de educação e ciências sociais sobre a reforma do Estado e sobre as estratégias e as ações utilizadas pelo poder público para incorporar os múltiplos atores sociais na gestão das políticas sociais, particularmente das políticas educacionais. Os resultados das nossas análises confirmam 
nossas premissas iniciais de que os empresários são, no Brasil e na Argentina, atores de governo educacionais. Muito embora não sejam novos atores, apresentam-se de forma distinta no governo da educação, pela maneira como seus espaços de atuação foram redefinidos e readaptados no processo das 
reformas recentes, em que o Estado pluraliza os meios de governar, sem deixar de agir como ator central
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 A pesquisa sobre Práticas Educativas Escolares de Enfrentamento da Exclusão Social no meio Rural: A Pedagogia da Alternância e a Casa Familiar Rural em Frederico Westphalen tem como objetivo analisar qual o lugar da Pedagogia da Alternância, enquanto prática educativa desenvolvida nas Casas 
Familiares Rurais, na construção de uma nova organização escolar que possibilite o enfrentamento da exclusão social no meio rural, espaço marcado por desigualdades, privações, limitações, mas também, por oportunidades. A pedagogia da Alternância é uma proposta educativa que visa à formação integral 
do jovem rural no aspecto intelectual e profissional, enfatizando a iniciativa própria, a criatividade individual, o trabalho em equipe, o senso de responsabilidade, de cooperação e de solidariedade. A Pedagogia da Alternância estimula o aprender a viver com os outros e melhor interagir com o meio ambiente, 
estabelecendo relações entre sujeito, escola, comunidade e propriedade. Essa pedagogia possibilita ao aluno períodos de formação integral, alternando tempo-escola, em regime de internato, com tempo-comunidade, quando fica junto à sua família, participando normalmente das atividades de produção, 
subsistência familiar e realizando trabalhos escolares selecionados por eles e os professores. O espaço da pesquisa foi a Casa Familiar Rural de Frederico Westphalen, seus alunos, monitores, egressos e suas famílias. Também foram ouvidos alunos de escola regular urbana, residentes no meio rural e 
lideranças educacionais. Para realizar a aproximação empírica da pesquisa nesses espaços e estabelecendo uma relação dinâmica entre o pesquisador e os sujeitos/atores do processo investigativo, foram utilizadas as técnicas de pesquisa documental, observação, entrevistas individuais e entrevista de grupo. No 
trabalho e na organização da Casa Familiar Rural foi possível verificar elementos que viabilizam uma formação voltada para o enfrentamento da exclusão social. Esses elementos fortalecem o conhecimento de novas técnicas e modos de produção, possibilitam uma prática agrícola ecológica e sustentável, 
melhorando o rendimento da produção e com isso elevam os lucros. Ficou claro com a pesquisa que a CFR tem um lugar especial na formação dos jovens agricultores da região, compartilhando com os mesmos conhecimento e suporte técnico necessários a uma formação cidadã, mobilizada, atuante e 
idealizadora de novos rumos para a produção agrícola voltada para a sustentabilidade no meio rural, deixando para trás a dependência dos pacotes tecnológicos da “revolução verde”. Entretanto, ainda existem limites ou entraves para construir uma alternância que se possa utilizar em qualquer ambiente escolar. 
Da forma como está estruturada, não é possível transpô-la para a escola regular, uma vez que a Pedagogia da Alternância só consegue se efetivar em um espaço homogêneo, com sujeitos que possuem características sociais, econômicas e culturais semelhantes.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006940001016001P0

vera maria vidal 
peroni

O processo de construção da política 
educacional no rio grande do sul de 
1999 a 2002: relações, limites, 
contradições e avanços.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

estado; politica publica; educacao; 
participacao popular

A pesquisa teórica e empírica aqui apresentada trata do processo de construção da política educacional no Rio Grande do Sul de 1999 a 2002: relações, limites, contradições e avanços. A política educacional, nesse período, foi assumida como parte de um projeto de desenvolvimento social em que o estado 
buscava estabelecer uma relação democrática com a sociedade na gestão pública. O objetivo era assegurar o controle público sobre os projetos e ações do Governo e do estado, através da participação direta dos sujeitos sociais envolvidos na formulação, acompanhamento e execução das políticas públicas. A 
intenção de realizar esta pesquisa vem do entendimento de que se faz necessário aprofundar o debate sobre o papel que o Estado deve assumir para desenvolver políticas com caráter de direito social nesse contexto marcado pela crise do capital e pelas suas estratégias de superação. A análise produzida situa-se 
nesse contexto de mudanças no capital, no processo de globalização financeira e do trabalho via reestruturação produtiva, reformas do Estado e medidas de ajuste fiscal. A intenção da investigação foi a de caracterizar o sentido de processo/movimento de implementação da política educacional no estado, as 
condições, as relações internas e externas ao Governo, as tensões, os limites e possibilidades de superação alcançadas. A metodologia adotada fundamentou-se na abordagem qualitativa, por meio da qual os passos do trabalho foram sendo construídos com base nos dados coletados, na pesquisa documental e 
na fundamentação teórica. O referencial teórico para esta investigação parte de autores que analisam esse momento particular do capitalismo, sua relação e influência sobre as reformas do Estado, ocorridas na década de 1990. A pesquisa faz um balanço crítico das condições do estado (regional) para 
desenvolver um projeto que se pretende democrático e comprometido com a universalização das políticas públicas educacionais no contexto de um Estado estruturado para funcionar a partir dos interesses do capital. A investigação evidencia a importância de perseguir a meta de universalização da educação 
enquanto uma política pública de responsabilidade do estado, como forma de ampliação dos direitos sociais.
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A presente pesquisa busca analisar as novas configurações que o trabalho docente vem assumindo, na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, de 2003 a 2008, uma vez que a política educacional empreendida, nesse período, pelo governo Aécio Neves – em consonância com os princípios mais gerais que 
norteiam a reforma do aparato institucional do Estado, denominada Choque de Gestão – tem impactado significativamente no trabalho dos professores nas escolas públicas mineiras. Utilizando-se da pesquisa bibliográfica e da análise documental, contextualiza a recente reestruturação ocorrida no modo de 
produção capitalista, com destaque para as mudanças ocorridas na esfera política, no mundo do trabalho e também no campo educacional, abordando as novas funções atribuídas ao trabalho docente no contexto das reformas educativas de inspiração neoliberal. Analisa também os pontos relevantes do Choque 
de Gestão, identificando rupturas e continuidades nas políticas implementadas no Estado mineiro das duas últimas décadas do século XX em diante. Finalmente, faz um levantamento das medidas educacionais empreendidas por Neves e da racionalidade nelas presente, com vistas a elucidar como tais ações e 
princípios vêm repercutindo na conformação do trabalho do professor na REE/MG, tanto no que se refere à organização do trabalho escolar, quanto aos processos que normatizam a carreira e a remuneração docente. Os resultados apontam que, por meio da contradição profissionalização/precarização, têm sido 
realizados consideráveis esforços no sentido de conferir novas dimensões ao trabalho docente, ajustando os professores aos padrões societais atuais e, ao mesmo tempo, elegendo a docência como locus privilegiado, pelo potencial disseminador, para reafirmar os valores pertinentes ao hegemônico pensamento 
neoliberal.
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Este trabalho apresenta uma leitura de aspectos históricos de duas instituições de Ensino Profissional do município de Campinas, São Paulo. Ambas ocuparam, em tempos diferentes, um espaço especialmente construído para o funcionamento de uma escola de formação profissional, no início do século XX. O 
Instituto Profissional Bento Quirino ocupou o referido espaço de 1915 a 1965. O Colégio Técnico da Unicamp (COTUCA) iniciou suas atividades em 1967, teve sua instalação oficializada em 1970 e ainda permanece no local. Portanto, o estudo delimitou um recorte temporal de 1915 a 1970. Documentos 
diversos, tais como: atas, relatórios, artigos de jornais e revistas da época, fotografias, entrevistas e legislação referente ao Ensino Profissional no Brasil serviram de base para a pesquisa. Contribuíram para as análises, aportes do campo da História. Esses documentos permitiram elaborar uma reconstrução 
histórica permeada por elementos de ordem política, social e cultural do referido período
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Essa dissertação tem como objetivo o estudo da política pública de educação infantil (creches e pré-escolas), cujo objeto é a organização da pré-escola na Secretaria Municipal de Campinas entre 1969 e 1988. Considera-se como política pública um programa de ação de um dado governo, visando um processo 
de mediação social, tendo como alvo a correção de desajustes. A política de atendimento à infância em Campinas configurou-se pela expansão de equipamentos em consonância com a política nacional, implementando programas que procuravam atender a demanda da população para este segmento. 
Utilizando-se a análise documental, a recuperação da cultura escolar desta fase, a memória dos atores políticos e a análise histórica e bibliográfica, os indicadores apresentados demonstram que apesar de haver a fragmentação do atendimento através do diferentes equipamentos que surgiram no decorrer do 
período, a cidade apresentou preocupação com a demanda pré-escolar e buscou, ainda que com dificuldades, imprimir qualidade nos serviços oferecidos
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O presente trabalho se insere na Linha de Pesquisa de Políticas Públicas e Gestão em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Teve como objetivo investigar e analisar o processo de construção do Projeto Pedagógico no curso de Engenharia Elétrica da 
UFU, demarcando os condicionantes sócio-históricos e institucionais em que essa experiência se desenvolve. Ao lado destes objetivos gerais outras questões se colocam como: em que contexto se tem se desenvolvido a discussão em torno das diretrizes para elaboração dos Projetos Pedagógicos na graduação? 
Quais os impactos das mudanças sociais, políticas, culturais da contemporaneidade na educação superir e nestas diretrizes? Especificamente em relação ao Projeto Pedagógico dos cursos de graduação, quais as diretrizes que orientam sua elaboração? E no caso do curso de Engenharia Elétrica da UFU, como 
docentes e discentes apreendem estas diretrizes? Como elementos como a participação, o trabalho coletivo, a flexibilização têm sido considerados no processo de construção do Projeto Pedagógico daquele curso? Utilizou-se, num primeiro momento, da pesquisa documental como técnica de coleta de dados, 
por meio da qual procedeu-se a análise dos instrumentos legais que tratam das diretrizes curriculares para o ensino de graduação e da construção do Projeto Pedagógico. Recorreu-se, também, a técnica da entrevista, por meio da qual procurou-se analisar como vem se dando o processo de construção do 
Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica da UFU. Foram entrevistados quatro professores e dois alunos do Curso objeto de estudo. O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo analisa os elementos centrais que demarcam o campo das transformações vividas pela sociedade na 
atualidade, com destaque para o processo de globalização, de mudanças no mundo do trabalho e de avanço do ideário neoliberal no campo das políticas sociais. Situa, ainda, o papel do Banco Mundial na definição das políticas educacionais nos países periféricos como o Brasil. O capítulo dois analisa as 
políticas para educação superior no período de 1995 a 2002, evidenciando como estas políticas trazem a marca da diferenciação, da diversificação e da implementação de um modelo gerencialista na universidade, no qual as questões da avaliação, da autonomia e da re-organização curricular assume uma 
grande centralidade. São analisadas, ainda, as diretrizes curriculares para os cursos de graduação. O capítulo três recupera a discussão teórico-conceitual em torno da idéia de Projeto Pedagógico e apresenta os dados referentes ao trabalho de campo realizado junto ao curso de Engenharia Elétrica da UFU. 
Demarca, também, as análises do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, ForGrad,  frente às novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação. A análise das mudanças na educação superior no período considerado evidencia como o processo de diversificação e 
diferenciação institucional se articula com o princípio da flexibilização, o qual se faz presente na educação superior desde a reforma universitária de 1968, por meio da lei 5.540/68. Foi possível apreender também que o Curso de Engenharia Elétrica da UFU vem passando por importantes mudanças, a partir de 
inúmeros estudos, pesquisas, debates, reuniões, algumas palestras e seminários, avaliações. Ficou evidente a compreensão entre os sujeitos investigados a concepção de Projeto Pedagógico como um documento que deve ser elaborado de forma coletiva, participativa, apesar do reconhecimento das dificuldades 
existentes.
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 Este estudo integra as reflexões desenvolvidas no grupo de pesquisa “Currículo, sujeitos, conhecimento e cultura”, e buscou trabalhar com a idéia do ciclo contínuo de políticas educacionais de Stephen Ball e colaboradores (1992) para pensar os processos de construção das políticas curriculares. Nessa 
abordagem, o currículo é pensado a partir da articulação de três contextos intimamente articulados: contexto de influência, contexto de produção e o contexto da prática. Especificamente no presente trabalho, apresento a análise focada na Empresa de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro (Multirio) e suas 
relações com a Secretaria Municipal de Educação (SME) do Município do Rio de Janeiro. Nesse contexto, destaco o Núcleo Curricular Básico Multieducação, documento publicado em 1996 e que tem passado por atualizações. Apoiada em estudos de Ball (1997), percebo a Multirio como um mecanismo de 
ajustes secundários da política curricular Multieducação. Para melhor compreender os impactos produtos da empresa Multirio no contexto das práticas pedagógicas, optei por uma pesquisa de cunho etnográfico, centrada em duas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, uma com uma Sala de Leitura Pólo 
e outra com uma Sala de Leitura Satélite. As Salas de Leitura têm sido consideradas espaços privilegiados para dinamizar o trabalho com as diferentes linguagens e recursos mídia-educativos nas escolas. Ambas as escolas possuíam algum envolvimento em projetos da referida empresa. No estudo, fiz uso de 
entrevistas semi-estruturadas, caderno de campo e observação sistemática. Deste modo, para além dos resultados apresentados pela empresa Multirio ao se referir aos trabalhos “bem-sucedidos” feitos nas escolas, pude conhecer mais de perto as diferentes dinâmicas que perpassavam aqueles espaços 
educativos e como as orientações da SME/Multirio estavam sendo relidas, redesenhadas e recontextualizadas pelos/as docentes em suas práticas pedagógicas.
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Considerando a influência significativa do pensamento católico no cenário educacional e político brasileiro, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre as relações entre Igreja e Estado, situadas sob o primeiro governo Vargas (1930-1945) e, em particular, sob o Estado Novo, no que 
concerne às questões educacionais e sociais, e à atenção dispensada à família, compreendida como instituição imprescindível no processo de conformação da nação. Sob essa perspectiva, esse estudo se propõe a analisar as concepções católicas identificando os pontos de aproximação entre os interesses da 
Igreja e do Estado, que possam sugerir o estabelecimento de uma relação de aliança entre ambos, em prol de um projeto de reconstrução da nação, com base em princípios da doutrina cristã. Este estudo teve como base fundamental as representações católicas disseminadas a partir da revista A Ordem e a 
Revista Brasileira de Pedagogia, periódicos de expressiva relevância no âmbito católico.
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O desafio da parceria na implementação do PRONERA: o caso do Projeto Alfabetização Cidadã no Nordeste Paraense constitui-se em um estudo sobre as políticas públicas de educação do campo. Tem como objeto de análise a implementação do PRONERA, a partir do estudo de caso do Projeto 
Alfabetização Cidadã no Nordeste Paraense, com o objetivo de compreender como a parceria, princípio operacional e metodológico preconizado pelo PRONERA, efetivou-se na implementação desse Projeto e quais suas possíveis implicações nas políticas públicas de educação do campo. Dentre os 
procedimentos metodológicos, realizamos a pesquisa bibliográfica e documental que permitiram situar a educação do campo em termos históricos e políticos, sistematizar a constituição e a rganização do PRONERA e refletir acerca da parceria a partir de diferentes óticas. Realizamos também a pesquisa de 
campo por meio de entrevistas semiestruturadas, com o propósito de analisar a implementação do Projeto Alfabetização Cidadã, a partir do diálogo com os atores sociais envolvidos. Os resultados das análises indicaram que, historicamente, as políticas públicas de educação destinadas às populações do meio 
rural foram instituídas de verticalmente, desvinculadas da realidade do campo e incompatíveis com as necessidades e interesses dos sujeitos. Constatamos que, em período recente, movimentos sociais do campo vêm reivindicando e propondo ações que se estabeleçam como políticas públicas de educação do 
campo. Identificamos, pois, que o PRONERA é fruto desse movimento e se apresenta como anúncio de uma política pública de educação do campo, tendo como diferencial o fato de ser um programa do governo federal idealizado fora da esfera governamental, construído pelos movimentos sociais do campo e 
apresentar, dentre outras inovações, o modelo de parceria e a gestão colegiada, participativa e democrática. Nessa perspectiva, neste estudo de caso, ficou evidenciado que a parceria, perante os conflitos e embates entre os parceiros, não é o problema da implementação do PRONERA, mas o seu ponto alto. 
Desse modo, a parceria é um dos elementos necessários para a construção de políticas públicas, em particular, da educação do campo, visto que possibilita a interação de instituições públicas e movimentos sociais em nível local, conferindo legitimidade à educação do campo. Ao promover um processo de 
aprendizado democrático, a parceria tem se apresentado como estratégia de democratização da educação do campo.
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Na presente dissertação é feita uma análise das três últimas décadas do século XX, com ênfase no processo de reestruturação produtiva e nas reformas neoliberais e o seu impacto na educação, em especial à formação técnico-profissionalizante de trabalhadores. Nesse sentido procuramos mostrar que o 
capitalismo real vive um momento de crise estrutural o que leva seus ideólogos, porta vozes do status quo, a criarem ideologias poderosas, que decretam o “fim da história”, dão “adeus ao proletariado” e celebram uma nova sociedade, a “sociedade do conhecimento”. O impacto mais direto de tais ideologias 
na educação tem sido a necessidade de se imputar à escola, em especial ao ensino técnico-profissional, a formação de um novo ser social: solidário, adaptativo, participativo, autônomo, criativo, em suma, mais conivente com as necessidades da produção capitalista e do novo pacto social que se encerra 
atualmente. Em uma sociedade marcada por desemprego massivo, precarização das relações de trabalho, aumento da miséria, da intolerância, do tráfico de drogas , e, principalmente, num momento de crise estrutural do capitalismo, busca-se atribuir ao indivíduo a capacidade contínua de adaptabilidade à uma 
sociedade profundamente desigual, fundamentada em classes antagônicas e conflitantes. A neoteoria do capital humano, a empregabilidade, ao transferir para o indivíduo a total responsabilidade sobre o “gerenciamento de sua carreira”, acaba por lhe conferir a obrigação de ser capaz de resolver conflitos de 
toda ordem, desde o desemprego estrutural até problemas de ordem política e social. Mostramos que tais ideologias apenas pretendem garantir a permanência da sociedade de classes burguesa, bem como, ao legitimarem uma ordem social perversa, alienante e excludente, impossibilitam qualquer mudança 
radical nesse estado de coisas. Mostramos, também, que o capitalismo hoje só pode continuar existindo ao escudar-se sob forte proteção estatal, ou seja, o Estado tornou-se, verdadeiramente, nesse início de século, “o braço armado da burguesia”.
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A presente pesquisa intitulada 'Uma Análise de Políticas Educacionais no Ensino Paulista na década de 90' teve como objeto de pesquisa o estudo dos seguintes projetos desenvolvidos na rede pública estadual de ensino no Estado de São Paulo nos últimos dez anos: Escola Padrão, Reorganização Física da 
Rede de Ensino, Capacitação de Professores, Progressão Continuada e Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar; buscando analisar em que medida essas ações contribuíram para a melhoria do ensino público estadual. Para a realização destes estudos, nos reportamos à documentações oficiais do governo 
paulista, à diversas leis em nível federal, além de entrevistas com diversos sujeitos envolvidos no processo educacional. Considerando-se os aspectos positivos, as limitações e as propostas iniciais destes projetos, a conclusão da presente pesquisa aponta para as possíveis causas da educação paulista ainda não 
ter alcançado os níveis de qualidade almejados não só pelas referidas propostas, como tam
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Nesse percurso investigativo, constatamos que, apesar de a literatura na área educacional apresentar o projeto político-pedagógico como um componente pedagógico capaz de promover mudanças nas práticas educacionais e consolidar a autonomia escolar, determinadas pesquisas têm contrariado esse ponto de 
vista por haverem atestado que muitas escolas o elaboram tão-somente para cumprir uma exigência burocrática da reforma educacional brasileira, implementada a partir da década de 1990. A despeito das forças neoliberais e neoconservadoras que orientam essa reforma compreenderem o projeto político-
pedagógico como um meio de impulsionar as organizações escolares a porem em prática as políticas educacionais dessa década, entendemos que esse projeto pode, de fato, promover mudanças nas práticas escolares no sentido da superação da cultura escolar burocrática desenvolvida historicamente nesse 
meio. Esta pesquisa parte do pressuposto de que o processo de planejamento, de implementação e de avaliação das ações escolares, suscitado pelo projeto político-pedagógico, pode impulsionar os sujeitos a desenvolverem práticas, valores e sentidos que ultrapassem, em determinados aspectos, a cultura 
instituída tradicionalmente na escola, o que favorecerá, certamente, a construção de sua autonomia. A pesquisa realizada na Escola Municipal Professor Ascendino de Almeida, situada na Zona Sul do Município de Natal, desenvolveu-se a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: análise documental, 
entrevista semi-estruturada e observação participante. Na escola focalizada, constatamos que o projeto político-pedagógico é produto de relações interpessoais e profissionais marcadas por poderes compartilhados, pela ação dialógica, pela participação e pela igualdade que permeiam os processos decisórios, o 
que possibilita a construção de sentidos comuns para orientar a ação educativa. Constatamos, ainda, a existência, entre os profissionais que integram essa instituição, de uma cultura de valorização do planejamento, da reflexão coletiva, do suporte teórico, além de um compromisso com a formação do educando 
com quem trabalham, possibilitando que o projeto político-pedagógico se constituísse em uma orientação para o processo de reflexão, ação e avaliação do trabalho escolar. Nessas condições, esse projeto propiciou a consolidação da autonomia escolar, que, por sua vez, vem imprimindo maior qualidade ao 
trabalho educativo desenvolvido na instituição
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Nesta dissertação, investigamos o processo de elaboração do projeto político-pedagógico na Escola Municipal ‘Ascendino de Almeida’, situada na zona sul de Natal, Rio Grande do Norte. Realizamos uma pesquisa qualitativa, utilizando-nos de informações colhidas de várias fontes, a saber: entrevistas 
realizadas na Secretaria Municipal de Educação e na referida Escola, análise documental, e revisão da literatura, com vistas a vir a conhecer a complexidade dessa realidade particular, de modo a estabelecer uma mediação desta com o contexto social, político e econômico que a circunda. Analisamos o projeto 
político-pedagógico segundo a visão dos teóricos da Educação, sob o plano político-normativo e como um processo de planejamento educacional que muito pode colaborar para a introdução de significativas mudanças na educação escolar. Esse instrumento da ação educativa, como fruto da participação da 
comunidade escolar, pode constituir-se em um importante meio de aprendizagem da participação na esfera social, exigindo dos educadores o desenvolvimento de complexas competências para que possam construí-lo. Na análise dos dados obtidos, descrevemos e analisamos o processo de elaboração do 
projeto político-pedagógico da Escola referida, como se deu a construção da participação da comunidade escolar, bem como as conseqüências desse envolvimento; as competências que precisaram desenvolver, o processo de estudos e de diálogo que deram suporte a todo esse processo, pois a participação 
democrática no interior da escola se efetiva pela interação dialógica
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Neste trabalho, da linha de pesquisa Estado e Política Educacional, busca-se analisar a criação de universidades tecnológicas no Brasil, como resultante das políticas de diversificação e diferenciação institucional, implementadas pela reforma da educação profissional dos anos noventa, que desencadeou, na 
rede de educação tecnológica, um movimento interno na busca de uma nova institucionalidade para as instituições que a compõem. No bojo das políticas e gestão para a educação, verificam-se alterações substantivas destacando-se, dentre outras, a criação dos centros federais de educação tecnológica, a 
redução na oferta de ensino médio, bem como a inserção no ensino superior com a diversificação na formação, via criação dos cursos de tecnologia. E, neste universo, como foco do trabalho, inserem-se os projetos de transformação de CEFETs em universidades tecnológicas, que estão em tramitação na 
Câmara dos Deputados, destacando-se, em particular, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, transformado em universidade tecnológica pela Lei 11.184, de 07 de outubro de 2005. O recorte temporal da pesquisa é o período compreendido entre 1997 (ano de implantação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - 9.394/96 e do Decreto 2.208/97, base da reforma da educação profissional) e 2005 (ano de criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná). A análise efetivada situa as políticas e gestão a partir de uma interlocução com o pensamento gramsciano, com a revisão de 
literatura na área, baseados numa ampla pesquisa documental, bem como em entrevistas. Conclui-se que as políticas, para educação superior e profissional, desencadeiam um modelo de formação mais flexível em atendimento à demanda de profissionais definida pelo mercado. E as instituições de ensino 
superior aderem-se a este novo filão construindo uma nova institucionalidade, minimizando a oferta de uma formação, fundada no tripé ensino-pesquisa-extensão
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Os questionamentos despertados pelas coincidências nos discursos de formadores de opinião provenientes de diferentes meios, nacionalidades, convicções políticas e formações acadêmicas sobre meio ambiente e desenvolvimento foram os geradores desta dissertação, cujo objetivo é conhecer e compreender 
um pouco das concepções de meio ambiente, educação e educação ambiental que permeiam as idéias de ambientalistas e seus interlocutores, assim como as relações existentes entre elas. A pesquisa desenvolveu-se a partir de entrevistas, três por contato pessoal direto e três por e-mail, seguindo uma 
metodologia inspirada pela pesquisa de Crespo e Leitão. Ela traz de novo a inclusão da educação e da educação ambiental nos questionamentos. Os entrevistados apontaram preocupação com as questões ambientais, mostraram acreditar na educação ambiental como instrumento para a transformação da 
sociedade no sentido de alcançar o da educação no país, principalmente com a questão da formação dos professores. Os resultados deixam claro que não existe uma razão ou um fator específico que garanta o interesse pelo meio ambiente. Este interesse pode ocorrer em qualquer momento da vida, 
independentemente da formação acadêmica, do interesse político ou da escolha profissional. As coincidências nos discursos não significam coincidência de objetivos, embora as palavras pareçam às mesmas, os significados podem ser bastante diferentes. Conhecer as idéias dos formadores de opinião sobre 
esses assuntos pode ser fundamental para definir metas e estratégias de desenvolvimento de projetos em meio ambiente e educação ambiental que levem os indivíduos a serem capazes de fazer escolhas e assumirem riscos para o futuro.
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 A parceria entre o Movimento dos Sem Terra e o Estado- MST na promoção da Educação do Campo é o foco neste trabalho. Desde a perspectiva da participação popular, tendo em vista a transformação social, analisamos a parceria entre o MST e o Estado na promoção da Educação do Campo, realizada no 
âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. O objetivo central consiste em identificar seu significado no contexto amplo das parcerias que marcam, na atualidade, a relação entre Estado e sociedade na promoção das políticas sociais, buscando, ao mesmo tempo, perceber suas 
repercussões no MST, em vista de sua importância estratégica nas lutas sociais anticapitalistas. Partimos da compreensão de que a parceria na Educação do Campo tem uma potência diferenciada, formada no processo histórico que a constitui e na práxis dos seus sujeitos. Tal potência lhe favorece inscrever, 
no espaço institucional do Estado, o conflito que determina a Educação do Campo, o MST e o PRONERA. Por isso, entendemos que se trata de um espaço pedagógico potencialmente promotor de sujeitos e de práxis social subversiva à ordem dominante, cuja realização se relaciona diretamente ao 
posicionamento contra-hegemônico de tais sujeitos nas relações sociais. A obtenção dos dados foi guiada pelos princípios da pesquisa participante, considerando, especialmente, os aportes de Orlando Fals Borda, Carlos Brandão e Danilo Streck. A observação participante, análise documental e entrevistas 
foram as principais estratégias utilizadas. A epistemologia dialética fundamentou a construção analítica, cuja dinâmica implicou a articulação entre processo histórico, realidade atual e experiência, tendo em vista a apreensão do ser social a partir do processo de totalização das relações sociais. Nesse sentido, 
tomamos como ângulo de análise duas experiências de parceria em cursos formais de Educação do Campo, realizadas no Piauí, envolvendo o MST e a Secretaria de Educação do Estado. Na mediação teórica, destacamos a teoria do Estado ampliado em Gramsci, mediante os aportes de Ilse, Scherer-Warren, 
Glória Gohn e Alfonso Torres, que, situados no contexto latinoamericano, ajudam a dialogar com as teorias clássicas, especialmente a norteamericana e a européia. No campo da educação, Paulo Freire, Carlos Brandão, Marco Raúl Mejía, Conceição Paludo e Afonso Scocuglia são alguns dos autores que 
auxiliam na análise desde o movimento da educação popular. No que tange especificamente à Educação do Campo e seu movimento, tomamos como referências principais a produção da articulação nacional “Por uma Educação do Campo” e autores como Roseli Caldart, Mônica Molina e Bernardo Mançano. 
Ao final, concluímos que a potência da parceria na Educação do Campo, promovida pelo PRONERA, tem assegurado conquistas políticas e intelectuais importantes à luta do MST e a promoção de campo como lugar de possibilidades. No entanto, continuar avançando nessa direção exige sua superação, tendo 
em vista o objetivo da realização da Educação do Campo como política pública, sob a responsabilidade do Estado, e o horizonte estratégico da luta do MST pela transformação social. Tal superação implica a conservação dessas conquistas como patrimônio das lutas populares e, especialmente, dos povos do 
campo.
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O estudo observou as atividades do Conselho na gestão e política da Educação no município de Porto Alegre. Retomando as expectativas que deram origem ao órgão em 1991, foi feita uma comparação com seu papel atual, e verificado limites em sua autonomia política e financeira. Depois, foi analisado o 
papel político-pedagógico do órgão junto à comunidade escolar e concluído sobre a relevância do órgão no avanço da gestão democrática da Educação na Cidade.
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Participação é uma palavra que cada vez mais aparece na ordem do dia para muitas instituições e pessoas. Acreditando que participação implica envolvimento na tomada de decisões e não apenas na execução de idéias que outros, alheios ao que está acontecendo no interior de uma instituição (ou movimento) 
querem impor, busco elementos que apontem para o que seria a participação efetiva da comunidade escolar nas questões que lhe dizem respeito, particularmente, a da ampliação da oferta de ensino fundamental em escolas municipais. A partir de um estudo de caso em escolas públicas municipais de ensino 
fundamental em um município gaúcho (que está no processo de ampliação do ensino fundamental, através da oferta das séries finais deste nível de ensino), analiso como se deu a implantação dessa política no município, no sentido de procurar conhecer quais os processos e pessoas pelos quais passaram a 
decisão de ampliar primeiramente algumas escolas, e porque essas e não outras. A pesquisa apontou que as famílias, quando chamadas à escola, comparecem e que a escola sente-se responsável pela promoção da participação. Além disso, que a ampliação das escolas ocorreu por iniciativa da administração 
municipal para atender às demandas trazidas pela comunidade, sendo essa sua forma elementar de participação, que implica em mudança nas relações de poder, bem como a necessidade de reconhecimento do outro, mostrando que há, nesse caso, relação com a alteridade. Outros prováveis conceitos 
implicados são os de autonomia, comunicação e comunidade. Considerei difícil mensurar a participação, uma vez que esta é um aspecto subjetivo, bastante ligado ao temperamento das pessoas, e a outros fatores, chamados de inibidores da participação. O que significaria participação na educação, inserida em 
uma sociedade como a atual sociedade brasileira, que traz consigo um longo de tempo de centralização de poderes, quer seja pela dominação dos impérios a que estevesubjugada, quer seja pela ditadura, quer seja pelas leis atuais de mercado? E reduzindo mais o campo, trazendo-o para a escola, de que forma 
se poderia medir/apurar/avaliar a participação, que é tão subjetiva? Mesmo que não formalmente formuladas essas questões acompanham a investigação que faço, uma vez que, num mundo globalizado, no qual estamos todos em interdependência, somos chamados a todo o momento a participar.
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Esta tese analisa a questão do terceiro setor e a educação superior no Brasil. Discute o compromisso social das fundações universitárias em Santa Catarina, tomando como objeto de estudo a Universidade do Contestado. O trabalho procura mostrar que o Estado de Santa Catarina tem uma configuração sui 
generis no que se refere à educação superior. Possivelmente, seja o único Estado brasileiro com este modelo. Tem duas universidades públicas centralizadas na Capital do Estado e, para as demais regiões, um sistema fundacional associado: a Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE, 
com ensino pago e cursos oferecidos, na grande maioria dos casos, no período noturno, e freqüentados por estudantes que trabalham. O método utilizado para a pesquisa é estudo de caso. O trabalho está fundamentado em estudos bibliográficos e de campo, fazendo uma abordagem descritiva e qualitativa. 
Para coleta dos dados, utiliza as técnicas de entrevista e análise de documentos. As entrevistas seguem um roteiro pré-estabelecido. A análise dos documentos faz relações com as entrevistas. Foram realizadas vinte entrevistas com os criadores das fundações, professores, dirigentes e ex-dirigentes da 
Universidade do Contestado e pesquisadores que discutem a temática proposta. Incorpora o trabalho estudos sobre a educação superior, realizados em Portugal, onde são estabelecidas relações com o Brasil. A intenção é oferecer elementos para uma discussão em torno da relação universidade e sociedade ou 
compromisso social da universidade, no contexto das políticas de educação superior no Brasil, das fundações educacionais em Santa Catarina, em particular, através da Universidade do Contestado. As fundações educacionais do Estado de Santa Catarina, se bem estruturadas, podem ser um modelo 
interessante de educação superior para o País, desde que, através de parcerias com os setores públicos e privados e com controle do Estado, desenvolvam ações que diminuam as morosidades do próprio Estado e não adotem, como parâmetro, as características de mercado da globalização neoliberal. A 
Universidade do Contestado pode ser um exemplo de avanços ou retrocessos dessas instituições. Considerando a trajetória histórica de cada instituição, adotamos a gestão democrática, a inovação e excelência, a identidade institucional e relevância social como princípios importantes para a construção de 
alguns modelos de universidades, especialmente as constituídas por organizações da sociedade civil, socialmente relevantes.
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O presente trabalho aborda as configurações que vêm sendo dadas à autonomia da escola, notadamente a partir da década de 1990. Para a realização da pesquisa foi dada ênfase à implementação do princípio da autonomia escolar no sistema público de ensino do Estado de Pernambuco e, especificamente, em 
quatro unidades escolares sediadas nos bairros de Brasília Teimosa e Casa Amarela, ambos localizados na capital pernambucana. Verificando-se que a implementação da autonomia da escola está circunscrita no processo de reestruturação produtiva, foi constatado que a inclusão deste princípio nas políticas 
educacionais – nos âmbitos nacional e estadual – obedeceu à dinâmica de retraimento que, no contexto neoliberal, caracteriza a atuação do Estado em relação à educação e à escola públicas, com conseqüente impacto nas escolas investigadas. A partir da investigação empírica foi identificada a ocorrência de 
um movimento encetado pelos atores sociais das escolas pesquisas em direção à construção da autonomia escolar; movimento este apresentando vários limites e fragilidades. Foi constatado ainda que este movimento variou de intensidade na medida em que os atores sociais das escolas desenvolveram níveis 
de processos participativos (em maior ou menor grau) relacionados com as diversas expressões de gestão democrática que pode ocorrer no interior da escola, tais como: elaboração do Projeto Político-Pedagógico, instituição e funcionamento do Conselho Escolar etc. O conjunto das análises realizadas 
possibilitou que fosse concluído que no contexto neoliberal, e delimitado ao tempo e espaços investigados, a implementação da autonomia da escola vem se dando em meio a um complexo movimento de outorga e de construção
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Neste trabalho investiga-se uma inovação curricular ocorrida por meio da proposição e implementação de “Disciplinas Aplicadas” integrantes do currículo do Ensino Médio. Essas disciplinas foram criadas por duas escolas estaduais do município de Rio Claro no período de 1999-2003 e compuseram o núcleo 
diversificado da grade curricular. Objetivou-se entender a gênese e implementação da disciplina Biologia Aplicada nas duas escolas; caracterizar a construção do ensino da Biologia Aplicada a partir da perspectiva dos/as professores/as e analisar a construção da Biologia Aplicada considerando o movimento 
CTS no ensino. Devido a singularidade dessa inovação curricular se restringir a apenas duas escolas, esta pesquisa apresenta-se como um estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, de anotações das conversas informais e observações de aulas da disciplina bem como 
do cotidiano escolar. Para análise dos resultados foram utilizados referenciais teóricos sobre as questões curriculares tanto do campo da teoria crítica como do cotidiano escolar. Para a dimensão do conteúdo adotou-se a perspectiva do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Como resultados tem-
se a evidência de que o processo de produção e implementação dessa disciplina nas escolas esteve relacionado à Reforma pela qual passou o Ensino Médio no final do século XX e as buscas de ambas as escolas para se adequarem, respondendo ao novo cenário educacional. A gênese da disciplina conecta-se a 
uma demanda social e subjetiva de alunos/as, direção, coordenação e professores/as e a uma demanda das diretrizes curriculares nacionais. O suporte estrutural legal permitiu que a inovação pretendida se colocasse no formato disciplinar. Este contorno materializou os desejos das comunidades escolares por 
espaços nos quais pudessem tratar os conteúdos científico de forma contextualizada. Da perspectiva CTS, a disciplina permeou temáticas emergentes (questões ambientais, biotecnológicas, relações ecológicas e de saúde) utilizando-se de: aspectos locais, regionais e globais do cotidiano dos/as alunos/as; 
diversas fontes de informação; abordagens mais amplas dos conceitos trabalhados; e metodologias que consideram as opiniões, os posicionamentos e as tomadas de decisões dos/as alunos/as. Em síntese a Biologia Aplicada constituiu-se como um espaço/tempo no qual alunos/as e professores/as puderam, de 
maneira mais sistemática, criar respostas para questões a respeito da área de estudo e ensaiar mais livremente processos de ensino-aprendizagem. Configurouse como uma forma de redimensionar o próprio currículo, corporificando o desejo dos professores/as de escapar das amarras presentes na condução 
tradicional das aulas de Biologia, ensaiando uma outra possibilidade.
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Esta pesquisa investigou como educadores, freqüentadores do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, percebiam a participação desta ação coletiva na formulação de políticas públicas educacionais. A questão que direciona o trabalho surgiu da minha vivência como participante do Fórum Mineiro e 
do encontro que reunia os fóruns estaduais do Brasil, quando é possível perceber-se todo o movimento que envolve as pessoas que lutam pela EJA no país. A partir disso, articulando esta movimentação com o processo de regulamentação da EJA, na cidade de Belo Horizonte, enquanto modalidade da 
educação básica, e a participação dos educadores nas plenárias do Fórum, estabelece-se o cenário para a pesquisa. O intuito deste trabalho, então, é discutir o Fórum Mineiro como uma ação coletiva e perceber como as ações que ele desenvolveu contribuíram para que os participantes de suas plenárias 
intervissem na discussão, formulação e elaboração da política pública de educação de jovens e adultos na capital mineira. Foi realizada uma pesquisa empírica, com uma abordagem qualitativa; foram entrevistados sete sujeitos que participavam do Fórum. Além disto, foi realizada uma pesquisa documental 
nos arquivos da secretaria do Fórum Mineiro e em documentos que tratavam de políticas públicas para EJA, no Brasil, bem como, pesquisa teórica para subsidiar as discussões sobre o caráter do Fórum dentro da Sociologia das Ações Coletivas. Os resultados deste trabalho demonstram dois aspectos 
importantes. O primeiro é que o Fórum se constitui um movimento dentro da sociedade e que os estudos acadêmicos não chegaram, ainda, a um consenso sobre o lugar que ele ocupa dentro das ações coletivas. O pertencimento ou não a uma categoria sociológica específica, também, é fato sem importância 
para os freqüentadores do Fórum. O segundo aspecto diz respeito ao papel que este espaço cumpre para os que dele fazem parte. Respondendo à proposta do trabalho, é possível considerar que o Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos apresenta destacada importância na formação política dos seus 
freqüentadores e se constitui em um espaço de troca de experiências para aqueles que fazem a Educação de Jovens e Adultos, atuando assim, de forma indireta, no processo de construção de políticas públicas.
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O objetivo do trabalho é contribuir para uma reflexão crítica sobre a introdução e a implementação da informática na escola pública, a partir da percepção das professoras e professores do segundo segmento do ensino fundamental (5ª e 8ª séries) da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Inicialmente, tentou-
se esboçar um perfil dos docentes que trabalham com informática educativa para melhor compreender sua posição e suas dificuldades na introdução e implementação dessa proposta. Nesse processo foram muito mais desencontros do que encontros, a começar pelas contradições presentes na proposta do 
Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), as dificuldades e os medos dos docentes ao implementar a informática educativa, e a visão de alguns pesquisadores de que a informática é o mecanismo de transformação da educação. Nesse contexto, procurou-se analisar criticamente a presença 
da informática nas escolas a partir das concepções de Paulo Freire.
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Estudo teórico que aborda a Progressão Continuada, implantada no Brasil a partir da política educacional que promulgou a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96. A análise se debruça sobre o Ensino Fundamental - nível obrigatório e gratuito da educação - no qual a Progressão Continuada se situa e a política 
educacional que a instituiu. Contextualiza o complexo educacional no processo de reprodução social em sua forma capitalista, buscando traçar as mediações que atrelam o fenômeno em pauta à crise contemporânea do capital. O estudo resgata os princípios liberais que fundamentam a política educacional e a 
prática pedagógica, desde a instituição da escola pública no país, e pretende demonstrar que, se, por um lado, o mecanismo da Progressão Continuada favoreceu a universalização do acesso das crianças à escola, promoveu a correção do fluxo escolar e o saneamento dos investimentos públicos com a educação, 
por outro lado, criou, no seio da própria escola, novas e diferentes formas de exclusão educacional, promovendo a produção do analfabetismo escolarizado e a desestruturação da escola seriada.
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O trabalho trata de uma avaliação de uma proposta de mudança curricular, onde são introduzidas modificações na forma de avaliação de desempenho e oferta de disciplinas eletivas no ensino médio, visando a permitir uma contextualização dos conteúdos programáticos ministrados nas aulas regulares e uma 
melhor preparação do estudante para participação na sociedade e no mercado de trabalho. Para tanto, fez-se uma coleta de dados em umas das unidades de ensino de uma grande escola pública da rede federal, buscando-se traçar um perfil dos estudantes. Procurou-se assim estabelecer o ambiente em que as 
mudanças se deram e a influência desse perfil no processo de implantação desta reforma, que o entanto não logrou êxito total, tendo as disciplinas eletivas sido canceladas ao final de quatro anos. Os resultados apontam que, embora o desempenho dos alunos possa ser considerado bom, fatores como infra- 
estrutura, concepções prévias dos alunos e falta de financiamento para uma concretização plena dos objetivos da proposta, foram determinantes para o insucesso parcial da empreitada.
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No século XXI, a educação não pode mais ser entendida como um sistema fechado, mas sim compreendida e operacionalizada enquanto um sistema aberto, no qual os processos (transformadores), decorrentes da experiência, dependem da interação entre sujeito e objeto, ou entre indivíduo e meio. A 
universidade é um local privilegiado para que esses processos, organizados em rede, possam ser desenvolvidos. Entendendo-se que a universidade é o lócus que articula ensino, pesquisa e extensão, ela não pode se furtar de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, nem deixar de divulgar as 
ações e os projetos que desenvolve com esse fim, especialmente aquelas universidades de caráter comunitário. A Tese da pesquisadora é: Universidades comunitárias gaúchas contribuem com uma educação socialmente responsável, por meio da articulação e da indissociabilidade de suas funções bem como da 
relação e da interação que estabelecem com as comunidades de seu entorno. Com essa premissa torna-se relevante compreender as percepções dos gestores da Universidade estudada e analisar documentos de relevo correspondentes a esta temática. O problema de pesquisa configurou-se da seguinte forma: 
Como os gestores de universidade comunitária do Rio Grande do Sul percebem se constituir as atividades que denotam preocupação em desenvolver uma educação socialmente responsável no século XXI? O objetivo geral da pesquisa foi: Compreender como os gestores de universidade comunitária gaúcha 
percebem se traduzir, nas atividades nelas desenvolvidas, preocupação com uma educação socialmente responsável em sua instituição. Desenvolveu-se uma investigação de cunho qualitativo, naturalístico, com a metodologia de estudo de caso simples, da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), para 
proceder a pesquisa. Utilizou-se de várias fontes de evidência, coletadas a partir de entrevistas – gestores da UNISC; e de documentos institucionais – relatórios e balanços sociais de 2000 a 2007 e Projeto Político-Pedagógico Institucional –, bem como das observações da investigadora. As entrevistas foram 
trabalhadas através de Análise de Conteúdo (ENGERS, 1987) e os documentos foram analisados a partir de destacadas dimensões. Com a conclusão da investigação, considera-se que a UNISC é uma universidade socialmente responsável, preocupada em contribuir com o desenvolvimento sustentável de sua 
região, em especial, e que vem encontrando um equilíbrio entre as ações direcionadas a seu público interno – professores, funcionários, alunos – e aquelas direcionadas ao público externo – comunidade, sociedade, parceiros, meio ambiente e governo. Entende-se que os indicadores elaborados nesse trabalho 
possam servir de norteadores para aquelas universidades comunitárias que buscam ser socialmente responsáveis.
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A investigação teve como objetivos caracterizar como as políticas educacionais nos vários momentos históricos que evidenciam as transformações do capitalismo e a conseqüente necessidade de adequação da ideologia liberal; e entender a aproximação entre as atuais propostas de adequação curricular com as 
propostas liberais-escolanovistas adotadas no Brasil. A visão dos conhecimentos que devem ser ministrados na escola, tendo como fonte de orientação os PCNs e Temas Transversais, pressupõe que o modelo de ciência vigente na sociedade precisa ser superado. Em função das grandes transformações 
econômicas, tecnológicas, culturais e outras, adeptos desse entendimento afirmam que as ciências e o conhecimento delas decorrentes precisam passar por um processo de superação. A sociedade capitalista, agora sob a égide da globalização do mundo, afirma que o conhecimento especializado não serve mais 
como referencial para a aprendizagem. O mundo é “complexo” e a complexidade dos conhecimentos deve ser abarcada pelos novos currículos escolares. O que busco explicitar como tese é que tal proposta representa uma tentativa de reorganização do discurso liberal, ou neoliberal, em educação. Esse 
discurso, em sintonia com as políticas sociais, econômicas e culturais do presente momento histórico da sociedade capitalista, propõe que o papel da escola deve ser o de formar o “cidadão” para atuar numa sociedade democrática. Assim, os conteúdos ministrados nela devem passar por um processo de 
adaptação, de modo a expressar a vida cotidiana dos homens. É essa necessidade de reorganização da escola que explica a inclusão dos conteúdos dos Temas Transversais no currículo escolar. Esse projeto, agora rearticulado e adotando a expressão “neoliberal”, está calcado em propostas de organizações 
multilaterais que funcionam como financiadoras da expansão e controle da “qualidade” educacional dos países latino-americanos e outros da Europa, da África e da Ásia. Entretanto, apesar da ênfase que estamos vivenciando políticas educacionais extremamente novas, ou “pós-modernas”, afirmamos que elas 
são uma adequação do que já foi discutido em outros tempos, no âmbito das ideologias educacionais liberais, por exemplo, pelos escolanovistas.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200973200
1010001P7

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200025333007012001P8
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200572542001013001P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200462442001013001P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20082442001013001P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222024001015001P4
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200561233001014001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20083932001010001P7
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20015131005012001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073052633003017001P2
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200630831001017001P4
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20093142005019001P0


4 unimep 2 2000

4 feusp ni educacao de jovens e adultos 1 2006

4 unicamp 1 2001

4 uerj 1 2007

4 ufscar educacao e trabalho 2 2006

4 feusp 2 2008

4 ufg 1 2002

4 unicamp 2 2008

4 ufg 1 2002

4 euclides redin unisinos educacao; jogos 1 2005

4 puc rj 2 2007

4 unicamp educacao e trabalho 1 2002

mara rubia 
alves marques

valdemar 
sguissardi

Um fio tecido de muitos fios... Mudança 
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gerais
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Este trabalho tem como objetivo obter um parâmetro analítico da relação entre instituições, conhecimento e poder na produção, legitimação e reprodução das reformas em educação no Brasil e em Minas Gerais, por meio da definição de uma lógica operativa da reforma educacional associada à mudança social. 
A reforma é analisada na totalidade do campo político-cultural brasileiro, expressa pelo conceito geral de modernização, do período histórico da construção do Estado moderno da Era Vargas ao período da desconstrução do Estado, na "Nova República". Tem-se como referência geo-educacional a sub-
totalidade do campo político-cultural mineiro, com ênfase na fase modernizadora da "Nova República", dos anos 80 e 90. A análise se baseia na teoria da mudança de Thomas Popkewitz (1997), e se pauta na perspectiva paradigmática que articula história, epistemologia e pedagogia na constituição de 
subjetividades. Num primeiro momento, são recuperados os padrões históricos estruturais da modernização brasileira, para identificar as especificidades do liberalismo no Brasil. Num segundo momento, os padrões reformistas nacionais são relacionados aos processos históricos de mudança social e de 
reforma educacional no Estado de Minas Gerais. Num terceiro momento, é analisado o modo como os padrões históricos estruturais da reforma têm-se configurado em novos conjuntos de padrões culturais, sintetizados na variação histórica superestrutural da flexibilização neoliberal. Num quarto momento, é 
destacada a presença de intelectuais e instituições como autoridades na mudança e na reforma educacional. Num quinto momento, com base no contexto específico do Estado de Minas Gerais, é sintetizada a lógica dos processos de reforma educacional associados à mudança ou modernização social, por meio: 
do princípio da dialética da (des)qualificação, cuja identificação foi possibilitada pela recorrência de elementos de continuidade, conforme os padrões históricos estruturais; de elementos de ruptura, conforme as variações históricas superestruturais; de elementos de síntese entre as reformas os quais operam no 
campo simbólico-cultural a despeito dos padrões estruturais e das variações superestruturais da modernização. À guisa de conclusão, a dialética da (des)qualificação evidencia a reforma educacional como mecanismo de mobilização e administração públicas para um determinado padrão de modernização ou 
mudança social, que inter-relaciona ajustes no Estado, na Educação e na Profissão.
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A educação de jovens e adultos nas 
gestões covas-alckmin (1995-2005): o 
que virá depois?

Trata-se de investigação qualitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de entrevistas com os atores sociais envolvidos, em que são analisadas as políticas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvidas no Estado de São Paulo pelos governos de Mário Covas (1995-2001) e 
de Geraldo Alckmin (2001-2005), cotejando-as com as propostas para o Plano Estadual de Educação de São Paulo elaboradas em 2003, em especial com a proposta do Executivo paulista. Realizou-se um breve histórico da EJA no Brasil, desde os movimentos de educação e de cultura popular e os referenciais 
de Paulo Freire (fins dos anos 1950 e início da década de 1960) até as principais políticas para essa modalidade de ensino desenvolvidas pelo governo federal nesse começo de século XXI. Foram estudadas as políticas educacionais adotadas no Estado de São Paulo pelos governos de Mário Covas (1995-2001) 
e de Geraldo Alckmin (2001-2005). Primeiramente, traçou-se um panorama dos aspectos gerais que marcaram tais políticas. Em seguida, realizou-se um estudo breve sobre o processo de municipalização do ensino fundamental ocorrido no Estado depois de 1996. Objetivou-se, com isso, observar os reflexos 
dessa municipalização na EJA. Após isso, analisou-se, em linhas gerais, os cursos presenciais de EJA que acontecem nas escolas estaduais paulistas, os Centros Estaduais de Educação Supletiva, os Exames Supletivos e o Projeto Escola da Juventude. Procurou-se ater, com maior profundidade, no estudo das 
telessalas. Finalmente, discutiu-se os aspectos mais significativos das duas propostas para o Plano Estadual de Educação de São Paulo, os processos de construção e as principais diferenças entre as duas propostas. Em seguida, analisou-se a parte relativa à EJA contida principalmente no PEE do Executivo. 
Com base nas referências teóricas fornecidas por Arelaro, Cortina, Di Pierro, Haddad, entre outros, o trabalho sugere que as políticas educacionais para as pessoas jovens e adultas adotadas pelo governo estadual paulista no período 1995-2005 não foram as mais adequadas para atender esse público que não 
teve assegurado o direito à escolaridade na idade esperada. Tais políticas pautaram-se por priorizar o aligeiramento da formação do educando, sem atenção significativa com a qualidade do ensino oferecido, preocupando-se mais com a simples rapidez na certificação e diplomação dessa população 
historicamente desfavorecida e com a “melhoria”, também acelerada, de índices educacionais; além de se constituirem como políticas que visam à economia de recursos financeiros. Na análise realizada sobre o Plano Estadual de Educação proposto pelo Executivo observa-se uma ratificação das políticas 
adotadas pelo governo estadual no período estudado, o que pode indicar a continuidade de uma política excludente, de caráter paliativo, compensatório e aligeirado para a EJA. O Plano Estadual de Educação: Proposta da Sociedade Paulista, ao contrário, prevê uma política mais conveniente para o 
atendimento das necessidades educacionais das pessoas jovens e adultas.
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Este estudo procura refletir sobre o conceito de escola pública e privada nas representações construídas ao longo do debate sobre o papel do Estado na educação durante os anos 50 e 60 do século XX. Ainda que católicos e liberais tivessem perspectivas diferenciadas sobre o modelo de escola a ser implantado, 
minha abordagem procura relacionar a convergência de interesses na defesa da ordem pelos grupos em conflito. Os debates políticos dessa época permitem-nos refletir sobre o conflito público e privado na educação, ainda presente, como uma manifestação concreta das relações materiais de uma sociedade 
marcada pelo antagonismo de classes.
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 O propósito desta dissertação é desvelar o caráter ideológico das representações acerca da sociedade do conhecimento e suas implicações no campo educacional. Para isso, tomo por base uma breve revisão do materialismo dialético, principalmente sobre o conceito de ideologia. O ideário da sociedade do 
conhecimento pode ser caracterizado como uma ideologia, na perspectiva do materialismo dialético, uma vez que a classe dominante empreende a inversão do processo histórico ao legitimar sua posição sobre uma ampla maioria que é explorada, tomando novamente a divisão técnica como a causa da divisão 
social do trabalho. A sociedade do conhecimento seria - segundo Peter Drucker (1909 - 2005), seu principal ideólogo - o estágio mais avançado do capitalismo ou, ainda, a superação do próprio capitalismo. De uma forma geral, para os propagadores desta ideologia: a) a aplicação do conhecimento está 
substituindo a exploração do trabalhador; b) a elite do país é constituída por indivíduos bem-sucedidos; c) a posição social depende prioritariamente do desempenho individual; d) o esforço individual, portanto, é mais proveitoso que a organização coletiva e o conflito; e e) o mercado - incluindo o terceiro setor 
- pode exercer o papel do Estado, suprindo, por meio da prestação de serviços, todas as necessidades da sociedade. Evidencio, nesta dissertação, que jornalistas, empresários e economistas brasileiros se apropriaram da ideologia da sociedade do conhecimento ao abordarem o tema educação nos artigos que 
compõe a coletânea Investimentos em educação, ciência e tecnologia, publicada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil. A ideologia da sociedade do conhecimento mascara as origens da desigualdade social e a sua relação com a desigualdade 
educacional. Mais do que isso, os seus propagadores se utilizam dos processos desiguais da educação para passar como fracasso individual aquilo que é resultado das relações de classe. Neste terreno, uma educação na perspectiva da classe trabalhadora é uma condição para superar o capitalismo, certamente 
não suficiente, mas fundamental e necessária. Uma mediação para que a grande massa de trabalhadores passe de sua experiência de classe para uma consciência de classe. Sustento, portanto, que a educação, além ser um campo de disputas, constitui um importante espaço social para o aperfeiçoamento das 
relações democráticas. E, considerando que a democracia só pode ser efetivada quando não existe desigualdade excessiva entre os cidadãos, defendo que a ampliação da esfera pública seja o caminho para a concretização histórica da realização humana em uma perspectiva coletiva.
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Pelo presente estudo investigamos o contexto de produção e difusão do discurso da competência, em termos de suas repercussões sobre a educação e o mundo do trabalho no país. Para isso, situamos nossa atenção, sobretudo, nos anos de 1990, especialmente nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 
período este apontado por diversos estudiosos como de implementação efetiva de políticas econômicas, sociais e educacionais neoliberais no Brasil e no mundo. Nossa tese, ao considerarmos as proposições ultraliberais de transformações inexoráveis para as esferas da educação e do trabalho ao final do séc. 
XX, é de que estas reeditam, pelo elemento discursivo da competência, argumentos e propósitos equivalentes aos discursos dominantes nas circunstâncias de transformação e crise capitalistas da transição entre os séculos XIX e XX, auge de consolidação da sociedade industrial desenvolvida, em que os 
avanços técnico-científicos e gerenciais da produção (o chamado modelo fordistataylorista) e a consolidação de um mercado de trabalho assalariado competitivo, demandavam uma categoria de trabalhadores diferenciada da existente até então (eminentemente originária da manufatura simples), adequada aos 
novos ícones organizativos, educacionais e produtivos daquele período. Entretanto, embora ambos os discursos sejam muito similares em termos das mutações nos processos de trabalho e ao papel atribuído à escolarização para fins de mercadológicos, defendemos neste trabalho que a argumentação 
ultraliberal de que o problema do desemprego, precarização e “exclusão” sociais sejam atribuíveis à desqualificação ou incompetência dos próprios trabalhadores mediante supostas inovações produtivas contemporâneas, na verdade dissimulam e buscam legitimar, ideologicamente, o que o próprio 
capitalismo, em sua crise estrutural contemporânea, inevitavelmente gera. Para subsidiarmos nossa proposição, procedemos a uma análise comparativa entre os dois períodos em questão, tomando como base as reflexões de Antônio Gramsci e de Karl Polanyi sobre as transformações econômicas, culturais e 
educacionais no contexto de supremacia do ideal liberal dos mercados “auto-reguláveis” sobre os interesses sociais secularizados mais amplos — ou seja, quando o mercado, de componente fatorial da sociedade, transforma a própria sociedade em um componente fatorial seu. Procedemos, a seguir, neste 
contexto em que se instaura a escola profissionalizante e do advento do fordismo no primeiro terço do século XX, a reflexões que confrontamos com análises de autores contemporâneos sobre o fenômeno da ultraliberalização político-econômica e educacional brasileira. A questão que nos guia e que 
pretendemos responder, portanto, pode ser assim formulada: o discurso da competência como imperativo para o trabalho e a educação atuais, num contexto de transformações tecnológicas e de crise estrutural da relação capital-trabalho, poderia estar reeditando elementos discursivos do contexto de 
transformações observadas em fins do século XIX, de modo a legitimar suas conseqüências negativas atuais na forma de uma dissimulação da realidade ou, em termos marxianos, de uma farsa histórica? A análise dos dois períodos do capitalismo nos indicaram que o postulado hegeliano-marxiano da 
“repetição histórica” torna-se plausível mediante o renascimento ultraliberal observado a partir de fins do século XX.
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Esta tese se propõe a demonstrar avanços e limitações encontrados para a escolarização de crianças e jovens com necessidades especiais na rede estadual de ensino de São Paulo, nos últimos seis anos e discutir possibilidades e desafios para a condução de ações da modalidade de ensino Educação Especial, 
sob a perspectiva da política educacional denominada inclusiva. Fundamentada em pesquisa e estudos das áreas da Sociologia, destacadamente, as da Sociologia Crítica e da Educação, esta tese discute a dicotomia inclusão/exclusão presente na concepção de políticas públicas atuais, evidenciando a partir do 
referencial de laços sociais e de construções teóricas sobre afiliação/desafiliação de Robert Castel, para analisar contextos sociais. Ao examinar como as contradições e os impasses existentes no contexto socioeconômico influenciam a política educacional e, com maior intensidade, as questões referentes à 
escolarização de crianças e jovens com necessidades especiais, coloca em xeque a reprodução de desigualdades sociais na escola, a prática docente e a estrutura do próprio sistema. Ao indicar a necessidade de que a concepção da política educacional vai além da implantação de reformas, transformando 
estruturalmente o sistema de ensino, propõe que a Educação possa ser realmente um dos caminhos pelos quais se encontrem possibilidades para a construção de arranjos sociais plausíveis que se fundamentem nos princípios da coesão social, da igualdade de direitos e da solidariedade.
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Este estudo objetiva analisar, no contexto das políticas educacionais no brasil, a expansão e reconfiguração do ensino superior privado com fins lucrativos, elegendo como objeto de pesquisa a análise das instituições de ensino superior (ies) privadas com fins lucrativos criadas e as estabelecidas em goiânia, no 
decorrer dos anos 90, e que realizaram exames vestibulares até 2001. Aborda-se o objeto de estudo por meio da pesquisa documental no sentido lato (fontes orais e escritas), na perspectiva de contextualização sócio-histórica, analisando os seus determinantes macroestruturais, com a compressão de suas 
múltiplas determinações em goiânia, e dessa forma, respeitando as suas particularidades e as suas especificidades históricas. A pesquisa evidencia a forma como as ies privadas com fins lucrativos, em um contexto mais amplo, especialmente com a reforma do estado, assumem novas feições para adequarem-
se à realidade e participarem da disputa estabelecida no município de goiânia. A análise efetivada identifica um claro processo de expansão do ensino superior privado em goiânia nos anos 90, balizados pela criação e estabelecimento de ies, criação de novos cursos e aumento de vagas e, ainda pela 
reconfiguração do ensino superior privado com fins lucrativos que estabeleceram por estratégias de competição consideradas, neste estudo, como reconfiguração das ies e materializadas no caso da faculdade anhanguera, ies pioneira no ensino superior privado com fins lucrativos, em goiânia. Ressaltando as 
especificidades inerentes às ies pesquisadas, o estudo identifica nessas instituições, os cursos oferecidos, o número de vagas e os projetos acadêmicos, situando no cenário do município as diversas formas de expansão. A abordagem mais ampla da conjuntura econômica, política e social articula-se nesse 
estudo com a análise das políticas educacionais e, especialmente, com as diversas formas de controle do estado por meio de avaliações exame nacional de cursos e condições de ofertas, visando esclarecer os nexos das políticas públicas para a educação superior em nível nacional e as suas mediações com a 
organização do ensino superior privado com fins lucrativos em goiânia. Percebe-se que as ies redirecionaram antigas formas de disputa, envolvendo em seu conjunto recentes demandas que passam a apontar outros significados do ensino superior privado com fins lucrativos no município
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O estudo "A política dos coronéis e a difusão do Ensino Primário em Angatuba/SP (1870-1930)" se desenvolveu no âmbito da pesquisa histórico-sociológica e tem como objetivo analisar a estruturação e a evolução da rede pública de ensino primário no município de Angatuba/SP que esteve diretamente 
relacionada à atuação de famílias detentoras do poder político local durante o final do Império e o período da Primeira República (1870-1930). Nesse contexto, relacionou-se o poder político, a sociedade e a educação no processo de instalação das primeiras escolas públicas na localidade. Através da utilização 
da metodologia de pesquisa qualitativa nas Ciências Sociais e na Educação, a história oral aliada ao estudo das fontes escritas e imagéticas, delineou-se o eixo orientador deste trabalho, ou seja, a forma de captar, de entender as articulações e influências diretas dos poderes político e econômico que se 
manifestaram no espaço educacional e, conseqüentemente, evidenciar os processos de educação formal vivenciados pelos grupos sociais. A necessidade da instrução para a formação cultural das "famílias políticas", as estratégias de reprodução como forma de reconversão de capital possibilitaram tornar a 
Escola Normal "Peixoto Gomide", de Itapetininga/SP, importante mantenedora do expressivo capital escolar que agregaria às parentelas uma profissão de status, mantendo-se também a dominação política com base no nível local e regional. Focalizaram-se os mecanismos de reciprocidades entre os detentores 
do mandonismo local e regional - os coronéis, a barganha do voto, um bem cujo valor era conhecido por favores e benefícios; a força do Partido Republicano Paulista (P.R.P.) e a reafirmação dos ideais republicanos na municipalidade. A importância deste estudo visa preencher a carência de estudos locais e 
regionais que esclareçam a busca pela escolarização básica na zona rural e urbana do interior do Estado de São Paulo e as formas de atendimento das reivindicações do município pelo Governo Estadual, mediados pela atuação de componentes do grupo local e regional.
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A estruturação da educação superior no Tocantins: caminhos e descaminhos da UNITINS" é um estudo da trajetória da Universidade do Tocantins, desde a sua concepção, na efervescência da criação do estado do Tocantins em 1988 até o ano 2000, ano em que foi assinada a Lei nº 10.032, autorizando a 
instituição da Fundação Universidade Federal do Tocantins. A dificuldade ocasionada pela ausência de um arquivo de preservação da memória da UNITINS foi contornada pela pesquisa em jornais, órgãos públicos e, principalmente, pelo relato e arquivo de pessoas que viveram a história da UNITINS, como 
personagens ou observadores. Nascida como uma entidade pública estadual de caráter cultural, científico e educacional, voltada para atender as necessidades do novo Estado, a UNITINS foi vítima de toda a sorte de desmandos, com sucessivas mudanças de personalidade jurídica, rotatividade das reitorias, 
fechamento e abertura de cursos e campi, diversidade de vínculos empregatícios, entre outras arbitrariedades. A análise dos dados revelou que a trajetória da UNITINS é a expressão de uma concepção patrimonial de Estado cuja descontinuidade é um traço marcante e que as decisões não se efetivam em 
critérios estritamente acadêmicos
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Este trabalho de pesquisa procurou investigar qual é a qualidade do atendimento ofertado às crianças de zero a seis anos nas escolas municipais de educação infantil de Frederico Westphalen, a partir das políticas educacionais implementadas nos anos 90. Nos capítulos iniciais apresentam-se referenciais sobre 
a história da educação infantil em nosso país, as políticas públicas educacionais e em especial as da Educação Infantil, hoje considerada pelas determinações legais como primeira etapa da educação básica e os conceitos de qualidade, bem como dados sobre a história da educação infantil do município. Trata-se 
de uma abordagem qualitativa de cunho etnogáfico. Foram pesquisadas seis escolas municipais de educação infantil, através da observação participante, de entrevistas, de diário de campo. Foram envolvidos na pesquisa a secretária municipal de educação, as diretoras, as professoras e as crianças de cada uma 
das escolas infantis. Como conclusões o estudo aponta que o município dentro das suas possibilidades vem oportunizando um atendimento de qualidade, sinalizando que muitas já foram às conquistas, mas que ainda temos que trilhar em termos de propostas, de recursos financeiros, de oferta e de número 
adequado de instituições para atender a todas as crianças do município.
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A presente investigação sobre a reforma do ensino médio técnico dos anos 90 teve como pano de fundo as mudanças por que passa o mundo do trabalho e a relação hodierna entre trabalho e educação. O senso comum associa a educação como um elemento propulsor da competitividade dos países e dos 
indivíduos em um contexto de acirramento da competitividade intercapitalista e da adoção de uma série de políticas desfavoráveis a quem vive do trabalho. É neste contexto que a reforma do ensino médio técnico foi apresentada à sociedade brasileira como uma medida que não só propiciaria a universalização 
do ensino médio, como democratização do acesso dos alunos das camadas populares à rede federal de ensino de técnico. A partir do questionamento da capacidade da arquitetura da reforma em contribuir para a democratização do acesso, realizamos uma pesquisa de cunho quantitativo com 302 alunos de três 
escolas técnicas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nossa interrogação inicial se desdobrou em três questões que permearam a pesquisa: (1) a reforma longe de ter democratizado o acesso dos alunos das camadas populares ao ensino técnico federal, o teria colocado mais distante da realidade desses 
atores sociais, em função das dificuldades postas para cursar o ensino técnico; (2) a existência de escolas técnicas privadas destinadas às camadas médias seria um indicativo do interesse desse estrato social pelo ensino médio técnico e (3) o restabelecimento do sistema de ensino dual no secundário estaria 
associado não a um projeto de democratização do ensino, mas a uma concepção de educação que vê na formação para o trabalho a trajetória escolar mais adequada aos alunos das camadas populares. Gaudêncio Frigotto; Marise Nogueira Ramos
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Esse estudo pretendeu aprofundar o estudo das parcerias entre empresa e escola pública a partir da análise da parceria entre a Natura Cosméticos e a Escola Estadual Matilde Maria Cremm, tomada como um caso representativo das relações de cidadania empresarial na década de 90. A investigação procurou 
examinar, inicialmente, o conceito de responsabilidade social, buscando relacioná-lo às novas exigências do mercado para trabalhadores mais qualificados. Além disso, verificamos que as empresas, visando um diferencial competitivo, constroem a imagem de empresas cidadãs. Nessa discussão, refletimos 
sobre o papel do Estado em face das relações de parceria, analisando o Plano Nacional de Educação e o Programa Escola em Parceria, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a fim de verificar como o Estado tem se organizado e que condições tem criado para incentivar e disseminar ações de 
parceria com a sociedade civil. No âmbito dessa temática, traçamos o percurso do Programa Natura/Escola e focalizamos o olhar sobre a natureza do relacionamento entre instituições tão distintas, buscando discutir até que ponto ações localizadas podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 
público
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O estudo evidencia a declaração do direito à educação e as exigências educacionais reivindicadas pelas instituições políticas da sociedade amazonense para a constitucionalização do Estado do Amazonas de 1935. Analisa a condução do encaminhamento, do debate e da formulação da matéria que diz respeito à 
educação na Constituinte Amazonense de 1935. Articula a matéria sobre a educação elaborada na Assembléia Constituinte e a fixada na Constituição do Estado do Amazonas de 1935 com as propostas de educação defendidas pelos programas de organizações e partidos políticos amazonenses. Confronta a 
matéria educacional firmada na Constituição Estadual com os princípios da educação nacional instituídos na Constituição Federal de 1934. O trabalho traz as especificidades da educação do Estado do Amazonas e procura contribuir com os estudos e as pesquisas da política educacional do país. Na 
Constituição do Estado do Amazonas de 1935 demonstra o reconhecimento do direito à educação, os princípios e as diretrizes para e educação amazonense. Ressalta os preceitos e as diretrizes singulares da educação amazonense diante das características da região amazônica: a colaboração recíproca entre o 
Estado e as missões religiosas na tarefa pública educacional, o combate ao analfabetismo e a organização do ensino rural adequado à respectiva área. Confirma a reafirmação do direito à educação para toda a população amazonense e argumenta a contradição entre a proteção do direito à educação para todos e 
a sua garantia determinada ao ensino primário público gratuito e obrigatório. Na linha de compensação social evidencia a ampliação da garantia do direito à educação através da gratuidade escolar do ensino público para alunos de comprovada carência de recursos. Sinaliza os avanços de proteção e garantias do 
direito à educação como dever do Estado e de investimento financeiro assegurados constitucionalmente que favoreciam a expansão e as oportunidades da educação pública para a população escolar amazonense.
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Nas últimas décadas, de forma cada vez mais abrangente, constitui-se um movimento em favor das Reformas Educacionais. Este se consolida por meio de propostas e programas no âmbito da políticas e compreende, um novo design de gestão educacional e escolar, reformulações nos programas educacionais 
e nos currículos, novos pressupostos para a formação de professores e um importante investimento na consolidação e disseminação de uma nova ciência da educação. Como resposta a uma propalada crise, tais Reformas estariam relacionadas à transição de um momento histórico do capitalismo que, além de 
demandar a reforma do Estado, sugere novos padrões de regulação social. Neste texto relato a pesquisa que realizei sobre a Reforma da Educação em Minas Gerais implementada no período entre 1991-1998. Meu objetivo foi o de tomar o conteúdo dessa Reforma presente no que denominei textos públicos, 
espaço institucional do discurso do Estado, como um mecanismo da relação saber/poder, não somente através do seu possível uso como planificação das práticas institucionais e mudança nos padrões, mas como uma estratégia para o engajamento e a partir da sua inserção na produção da subjetividade. 
Especificamente, analisei o saber que foi produzido no espaço de proposição da nova gestão e as tecnologias de poder presentes nos discursos e nas práticas dos Programas elaborados e implementados com base em certos preceitos relacionados a uma justificada necessidade de mudança que, do ponto de vista 
qualitativo, produziu uma nova cultura educacional. Proposta a partir de estratégias bem elaboradas de legitimação, essa Reforma traz em si um conteúdo que vem de uma construção, cuja gênese está expressa numa ecologia - os padrões históricos formadores do conhecimento, o poder e a organização das 
instituições. Assim, ela se compõe de um conjunto de objetos fixados numa retórica, que os conceitos usados pela equipe de gestores tanto descreveram quanto incorporaram: a justificação e construção de um diagnóstico, os acordos e a garantia das condições institucionais, as insígnias que foram seus pilares 
- descentralização e autonomia -, a criação de uma competência institucional e profissional e os relatórios públicos de avaliação como legitimação da mudança. A partir desse entendimento, busquei uma recriação dessa Reforma, localizando-a no tecido social de Minas Gerais, como prescrição de um novo 
pacto social em busca da qualidade, frente a uma apregoada crise e a partir de um outro entendimento da mudança. Expressões de uma ecologia que se fez e refez em objetos fragmentados numa arquitetura composta pela reconstituição da capacidade administrativa no âmbito do Estado a partir de novas 
relações de poder, pela produção de uma nova subjetividade, pela mudança de habitus e pela produção de um saber que emergiu da nova gestão educacional . Para percorrer o caminho de formulação desse Programa utilizei a idéia foucaultiana dos micropoderes (Foucault, 1986) e categorias relacionadas à 
compreensão do campo proposto por Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1996), fazendo mediações a partir da compreensão da Epistemologia Social (Popkewitz, 1997), fixando-me no estudo sócio histórico do conhecimento nessa fase de trasição social, cuja carcterística mais evidente é a mundialização do capital, 
na forma como François Chesnais (Chesnais, 1996) e David Harvey (Harvey, 1996) analisam.
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O presente trabalho tem como objetivo compreender e analisar a relação entre política educacional e currículo implementado em sistemas municipais de educação, tendo como referências as propostas educacionais e os documentos oficiais dos sistemas de ensino. Procurou-se através das análises e falas dos 
atores explicitar questões: como os Municípios absorveram as a reformas educacionais e como se organizaram a partir da Emenda Constitucional nº 14/96, Leis 9.394/96 e 9.424/96?; como os Municípios implementaram a reforma curricular? O trabalho foi desenvolvido em três capítulos: no primeiro, 
contextualizaram-se as Reformas Educacionais, analisando os processos de continuidade e descontinuidade, destacando as questões da centralização, descentralização e autonomia dos sistemas educacionais, apresentando a função atual do Estado como Avaliador no contexto das políticas educacionais. No 
segundo capítulo buscou-se compreender e analisar a relação entre reforma educacional e reforma curricular, destacando as questões da centralização e descentralização curricular através da legislação educacional, situando os PCNs na conjuntura educacional. A partir dos referenciais teóricos, dos documentos 
legais e textos oficiais foi possível fazer uma recriação das reformas educacionais nos Municípios de Santarém, Óbidos e Itaituba, no Estado do Pará e construir o terceiro capítulo, tendo como base a fala dos atores. Concluiu-se que existem várias políticas educacionais implementadas nos sistemas municipais 
de educação. No tocante à Reforma Curricular, a discussão centrou-se na questão da mudança de carga horária das disciplinas. Os atores das Semeds não negam os PCNs, pois existe uma implementação através dos "PCNs em Ação" e "Rádio pela Educação". A pesquisa revelou problemas de dependência e 
autonomia dos municípios, pois ainda continuam atrelados ao governo Federal e Estadual, falta de Plano Gestor e Relatórios sobre as atuações. Apontou para uma tentativa de superação de alguma dependência, pois já ocorre nos municípios pesquisados a criação dos Conselhos Municipais de Educação e 
verificou-se a existência de outros projetos conveniados com as Universidades para qualificação docente em nível superior. Palavras-chave: Reforma Educacionais; Municipalização do ensino; Currículos escolares.
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Com o propósito de compreender as condições sob as quais o caráter público da escola estatal se manifesta na atualidade faz-se, inicialmente, uma revisão bibliográfica para mapear os múltiplos significados atribuídos aos termos “público” e “escola pública”, em diversos contextos históricos. Busca-se nas 
bases republicanistas do pensamento de Cícero, Maquiavel e, mais recentemente, de John Dewey, Hannah Arendt e Jünger Habermas, os elementos que viabilizam um público: a comunicação, a vida política e cidadã, a democracia. Verifica-se que a polarização público/privado não é suficiente para se 
compreender as complexas relações que envolvem os conceitos, e desloca-se a dominação e a subserviência como opostos ao público, conceituando-o como o resultado de um processo de identificação de interesses comuns e de seu compartilhamento entre pessoas e instituições que se comunicam em torno 
desses interesses que, quando amplos e duradouros, passam a afetar outras pessoas e instituições até então não envolvidos diretamente com eles. Constata-se que, da impossibilidade de existir um único e totalizante interesse comum, formam-se vários públicos que se constituem e se desfazem, sem estarem, 
necessariamente, limitados às fronteiras do Estado. Analisam-se vários fatores que dificultam a constituição de um público, alguns de caráter mais geral, como a influência da burocracia e as políticas neo-conservadoras, e outros, mais particulares à sociedade brasileira, como as relações clientelistas e a 
profunda desigualdade social, além das formas sob as quais esses fatores se apresentam nas relações que ocorrem no interior da escola, cuja existência foi verificada também na pesquisa empírica. Evidencia-se como a inconstância na garantia dos direitos políticos, a negação de direitos civis a grande parte dos 
brasileiros e a precariedade como se conformam os direitos sociais, entre eles a escola, resultam numa cidadania frágil. Apesar disso, aponta-se para a possibilidade de construção da dimensão pública na escola estatal pelo revigoramento da vida política e dos espaços públicos hoje “eclipsados”, além de outros 
novos a serem criados, tomando por base a virtude cívica, como forma de viabilização do exercício da cidadania ativa no gozo de direitos já conquistados e de outros que haverão de sê-lo, e de promover relações mais democráticas.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200353333001014001P0

maria do 
socorro da 
silva batista

Políticas públicas de educação 
ambiental: a gestão do programa 
municipal de educação ambiental de 
mossoró/rn

politica e praxis da 
educacao

participacao; gestao descentralizada; 
politicas de educacao ambiental

Estudo sobre as políticas públicas de educação ambiental, enfatizando as diretrizes formuladas a partir da década de l970. Tem como objetivo analisar a gestão da educação ambiental do município de Mossoró, identificando sua articulação com as diretrizes internacionais e com a Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), instituída com a Lei 9.795/99. O trabalho toma como referência empírica, o Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA) de Mossoró, em execução desde 2006. Para realização da pesquisa utilizamos como procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica e 
documental, a partir das quais desenvolvemos uma contextualização das proposições para a política e a gestão da educação ambiental formuladas a partir da década de l970; o processo de institucionalização da educação ambiental no Brasil, no contexto neoliberal e, portanto no âmbito da reforma do Estado. 
Utilizamos também, a entrevista semi-estruturada, tendo como sujeitos: dois gestores do Programa Municipal de Educação Ambiental de Mossoró e nove educadores da rede municipal de ensino. A análise foi feita a partir da perspectiva histórica e dialética, buscando compreender os fatos em sua totalidade. 
Os resultados revelaram que a educação ambiental começou a ser enfatizada como estratégia de superação da crise ambiental a partir da década de 1970. Nesse contexto, as diretrizes para a gestão da educação ambiental formuladas no âmbito das iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU), 
enfatizaram a participação e as parcerias, como forma de dividir responsabilidades entre o Estado e a sociedade. No contexto de afirmação do neoliberalismo nos anos de l990, estas diretrizes foram fortalecidas, uma vez que a partir da reforma do Estado, suas funções foram redimensionadas e este passa a agir 
mais como planejador e fiscalizador, induzindo a sociedade a agir como executora das políticas públicas. A educação ambiental no Brasil surgiu nesta conjuntura e, portanto incorpora parte das orientações internacionais. A proposta do Programa Municipal de Educação Ambiental de Mossoró, implementado 
através dos Núcleos de Educação Ambiental (NEAs), incorporou orientações contidas na PNEA e no Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), enfatizando a participação das escolas e da comunidade como estratégia para garantir a sua execução de modo descentralizado. No entanto, o estudo 
demonstrou que a participação democrática proposta, não tem se efetivado plenamente no cotidiano na gestão, uma vez que as escolas e a comunidade são chamadas para a execução das ações formuladas no âmbito da gestão municipal. Com isto, consolida-se um processo de desconcentração das ações e não 
uma descentralização administrativa, financeira e pedagógica, historicamente reivindicada na educação pelos setores progressistas. Embora os gestores entrevistados tenham revelado um desejo de que as escolas se tornem autônomas na execução do PMEA através dos NEAs, percebemos que os métodos 
utilizados não colaboram para isto, haja vista a concentração das decisões no âmbito das Gerências parceiras e os poucos recursos humanos e financeiros. Apesar das dificuldades, a pesquisa demonstrou que Mossoró inovou no campo da educação ambiental, ao instituir os NEAs, embora estes demonstrem 
fragilidades quanto ao seu funcionamento, reveladas na fala dos educadores e gestores entrevistados. Constatamos que as principais dificuldades advêm da cultura política instalada no Município pautada pela tecnocracia e pela concentração de poder, o que trás dificuldades para a implementação de uma gestão 
democrática e participativa, embora isto não seja totalmente impossível, mesmo na conjuntura descrita
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A dissertação busca compreender a abordagem da/s cultura/s nos parâmetros e conteúdos curriculares nacionais para o ensino fundamental, elaborados no Brasil e na Argentina no contexto das reformas educativas da década de 1990. Foram analisados os documentos curriculares referentes ao tema transversal 
Pluralidade Cultural dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Brasil, o capítulo Formação Ética e Cidadania dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC), da Argentina, e os novos marcos legais para a Educação gerados nessa década. Além disto, foram realizadas entrevistas com integrantes das equipes 
de laboração dos referenciais curriculares de ambos os países. A pesquisa analisa a relação entre currículo e diversidade cultural no contexto das mudanças produzidas pela modernização neoliberal na América Latina e procura reconstruir o processo de elaboração dos referenciais curriculares analisados a fim 
de compreender o tratamento das identidades e diferenças culturais nos PCN's e nos CBC's.
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O estudo organiza-se a partir da tentativa de estabelecer uma ressignificação no que diz respeito às relações entre a democracia e as práticas educativas, tendo como recorte à gestão democrática do ensino público, no Rio Grande do Sul. A pesquisa parte da noção de que o Projeto da Modernidade assentava-se 
em promessas e possibilidades de libertação individual e coletiva que foram reduzidas quando sua trajetória enredou-se no caminho do desenvolvimento do capitalismo. Em decorrência, a racionalidade moderna preocupou-se com a instrumentalização e o controle das demandas sociais. O fato de o sistema de 
ensino ter se curvado aos ditames da racionalidade cognitivo-instrumental, o processo de reformulação da gestão passa a adequar-se a partir de novas formas de organização de poder e das demandas do sistema econômico. Tem sido vista, ao longo do processo histórico, como o gerenciamento da ação coletiva 
com base no instituído, como uma aplicação de uma determinação legal. Verifica-se o desenvolvimento do pensamento instrumental-sistêmico nesse campo, predominando o distanciamento dialógico, o qual provoca uma interação distorcida nas representações coletivas, produzindo efeitos negativos 
socialmente desintegradores. A partir dessa problemática, objetivou-se refletir sobre o complexo fenômeno da "gestão democrática", instituída pela Constituição Federal de 1988 e referendada pela LDB nº 9394/96, como "Gestão Democrática do Ensino Público". E, para melhor dar conta do que este 
fenômeno produz e os significados que se articulam, em sintonia com uma postura compreensiva, foi eleito o tema da democracia na produção dos significados da investigação. A pesquisa apresenta de forma sucinta, o percurso que a gestão democrática traçou no Rio Grande do Sul. Apresenta informações 
sobre a legislação e normas, os programas e as visões institucionais encaminhadas às escolas, nas instâncias executiva, legislativa e normativa, referentes ao tema, a partir da Lei nº. 10.576/95 que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público no RS. Concentra atenção na trajetória de discursos 
governamentais de Antônio Britto - gestão 1995-1998 e Olívio Dutra - gestão 1999-2002 Esta investigação centraliza a análise e interpretação das categorias normatividade e possibilidade no campo da legislação sobre a gestão do ensino, onde se discutem as tensões que atravessam a proposta de um processo 
emancipatório. A partir daí procurou-se apresentar as possibilidades de uma gestão cosmopolita fundada a partir da proposta de Boaventura de Souza Santos sobre o paradigma emergente, através dos procedimentos da sociologia das ausências e a sociologia das emergências, no sentido de expandir as 
experiências sociais disponíveis e as experiências possíveis, com vistas ao desenvolvimento de uma educação democrática de alta intensidade. Ao se fazer uma crítica ao modelo de racionalidade ocidental, permite-se desenvolver novas experiências educativas e, ao mesmo tempo, aproveitar às existentes, 
confrontando-as com as hegemônicas com vistas ao desvelamento das diferentes racionalidades presentes nas políticas públicas educacionais, apontando para a possibilidade de redimensionamento do campo educativo, principalmente no que diz respeito a ressignificação do conceito de gestão e democracia. A 
proposta de uma razão cosmopolita permite o aflorar de novas dinâmicas sociais capaz de oferecer uma alternativa credível ao capitalismo.
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Este trabalho teve como objetivo geral compreender melhor a educação a distância numa perspectiva global, bem como a sua trajetória histórica ao longo do tempo, através de uma literatura específica sobre o tema e, como objetivo específico, conhecer, compreender e analisar o surgimento da educação a 
distância no contexto sócio-político brasileiro do final da década de 30 e início da década de 40, para o que se buscou sustentação teórica tanto na literatura específica sobre educação a distância no Brasil, quanto na literatura advinda das áreas da educação, política, economia, história e sociologia. O 
procedimento metodológico adotado foi o de análise qualitativa, numa perspectiva sócio-política, organizando-se o trabalho em cinco etapas, de modo a se evidenciar os seguintes pontos: os significados atribuídos pelos estudiosos da educação a distância cujas obras serviram para fundamentar teoricamente o 
trabalho quanto a esse tipo de modalidade pedagógica; a trajetória da educação a distância no mundo ao longo do tempo; a trajetória histórica da educação a distância no Brasil até o seu surgimento como ensino sistematizado, no final da década de 30 e início da década de 40; o lugar que a educação ocupou no 
contexto sócio-cultural brasileiro, em especial, a sua relação com as esferas política e econômica, desde o período colonial até o final da década de 30; e por fim, os contextos educacional, político e econômico brasileiros durante a década de 30, isto é, as bases sobre as quais surgiu o primeiro ensino a 
distância, sistematizado, no país. Mediante a escassez de literatura sobre o pioneirismo da educação a distância no Brasil, buscou-se dados junto à "fontes primárias", através de depoimentos dos representantes das instituições pioneiras, bem como, de entrevistas e depoimentos de alguns representantes da 
"história viva" da nossa educação a distância. O Estudo mostrou que a trajetória da educação a distância no Brasil é marcada por dois momentos distintos: a educação a distância oficial, implantada e regulamentada pelas esferas governamentais, na década de 70, e a não-oficial, que surgiu com o ensino por 
correspondência oferecido pelo Instituto Monitor, a partir de 1939, e pelo Instituto Universal Brasileiro, a partir de 1941, que tentavam constituir-se, naquele momento, numa alternativa de educação para o trabalho, voltada especialmente às classes populares
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O objetivo deste trabalho foi analisar como a Lei nº 9.394/1996 (a nova LDB) chegou até as escolas públicas e entender a compreensão dos professores sobre as eventuais mudanças por ela ocasionadas no cotidiano escolar. Esse objetivo justifica-se pelo fato de que a maioria das pesquisas acadêmicas 
raramente abordam a disseminação e a implementação de políticas na escola. Para a coleta de dados foram utilizados um questionário com questões abertas e fechadas e entrevistas semi-estruturadas, aplicados a professoras que atuam no Ensino Fundamental, de escolas públicas estaduais do município de São 
Carlos - SP. Os dados obtidos permitem concluir que a não-compreensão plena dos conteúdos da LDB e a falta de uma divulgação efetiva dessa lei na escola podem ter sido fatores que dificultaram o processo de implementação da proposta. Os dados indicam, ainda, que não foi realizado, a contento, um 
trabalho de apoio e de orientação aos docentes, uma vez que os cursos de capacitação e os estudos sobre a lei foram efetuados apenas no início da sua implantação. As professoras reconhecem que o conhecimento das leis educacionais é fundamental para a introdução de mudanças, e isso não aconteceu. A 
análise dos dados leva à compreensão de que existe uma correlação entre o processo de disseminação de políticas e a ocorrência ou não de mudanças no cotidiano escolar. Essas políticas vêm sendo implantadas em um contexto no qual permanecem praticamente inalteradas as condições de trabalho. A 
reorganização e reorientação necessárias aos sistemas de ensino parecem não ter sido operacionalizadas nas instituições escolares a partir das novas diretrizes educacionais colocadas pela LDB.
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A pesquisa trata da Política de Extensão Universitária da UFES no contexto neoliberal. Objetiva situar tal política acadêmica no espaço institucional da universidade diante das crises enfrentadas para a sua efetivação como produtora e socializadora de conhecimentos compatíveis às demandas sociais da 
atualidade. O Estudo exploratório possibilitou a análise da extensão enquanto campo de contradições, limites e possibilidades para a construção de uma Universidade comprometida com as questões coletivas, abertas às lutas democráticas e alinhada com um projeto societal emancipatório. Nessa perspectiva há 
na extensão uma tensão entre o conhecimento-regulação (presente através dos limites da formalidade institucional e normativa) e o conhecimento-emancipação (potencializado nas práticas e lutas cotidianas para a manutenção e ampliação das atividades extensionistas). Os resultados indicam que o sentido do 
fortalecimento das práticas emancipatórias na universidade são alimentados, sobretudo, a partir da relação com a sociedade civil, que tem demandado um conjunto de novos conhecimentos e posturas que priorizem a integração de saberes científicos e saberes populares como estratégia para a superação dos 
desafios colocados nas diversas comunidades onde atua a extensão. Constatou-se ainda, que institucionalmente a extensão ainda se apresenta como política “secundária” no contexto da universidade, diante da precariedade de condições administrativo-financeiras para a implementação e potenciliazação da 
extensão diante do tripé do ensino, pesquisa e extensão. Ainda assim, a extensão tem se aproximado de um espaço fecundo para novos aprendizados e produção de conhecimentos que contribuem para um repensar sobre o fazer da Universidade num horizonte mais democrático e justo no patamar de uma nova 
forma de sociabilidade.
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Esta tese busca compreender o papel da Inspeção Escolar na regulação das políticas educacionais, em Minas Gerais, que se desenvolvem sob o enfoque da obrigação de resultados. A Inspeção Escolar é uma função de verificação da conformidade à prescriçãolegal e de vigilância do funcionamento das escolas. 
Essa natureza, em princípio, parece distanciá-la das medidas em vigor no sistema educacional da Rede Estadual de Ensino em Minas Gerais, que preveem ampliação da flexibilidade na execução dos processos e autonomia escolar, proporcionais aos resultados das escolas no Sistema de Avaliação da Educação 
Pública SIMAVE. A política educacional se desenvolve no Estado, por meio do Acordo de Resultados, instrumento de pactuação de resultados, no contexto do programa de governo Choque de Gestão. Com base em referencial teórico sobre o tema da regulação educacional, são analisadas as medidas 
previstas da área da educação em Minas Gerais, buscando compreender o papel da inspeção escolar na política de resultados, em Minas Gerais, e a sua compatibilidade com as medidas vigentes, na regulação das políticas educacionais. A questão em análise, portanto, refere-se ao provável desacordo entre a 
natureza desta função com as medidas empreendidas pelo governo estadual na educação. A atuação da inspeção escolar em Minas Gerais é marcada pelo exercício de funções relacionadas ao controle normativo das escolas. Esta forma de atuação pode estar em discordância com as medidas vigentes no sistema 
educacional da Rede Estadual de Ensino em Minas Gerais, quedefinem maior responsabilização das escolas e professores pelos resultados escolares. Propõese analisar a relação entre as intervenções propostas na área educacional, as suas justificativas (corte de despesas, caráter mais técnico e racional da 
gestão pública) e os seus reflexos sobre a Inspeção Escolar, no contexto das mudanças atuais, bem como as interações sociais que ocorrem em relação às medidas. Nesta pesquisa foi empregada uma perspectiva teóricometodológicaque buscou descrever e analisar a regulação educacional, sob o enfoque de 
resultados, as diversas fontes de informação, a produção das regras e injunções e também as estratégias e ações dos inspetores escolares. Abrangeu levantamento documental e a realização de trabalho em campo, com acompanhamento das atividades da Inspeção Escolar, observação in loco nos Núcleos de 
Inspeção, entrevistas e aplicação de questionários. O universo da pesquisa é representado pelas três Superintendências Regionais de Ensino de Belo Horizonte. Seus resultados indicaram uma perspectiva de regulação educacional linear e hierárquica, em que as medidas políticas são decididas sem a 
participação dos envolvidos. Revelaram uma situação de descontentamento da Inspeção Escolar com a sua situaçãoprofissional, falta de reconhecimento profissional em relação à condução das políticas atuais, do governo, e distanciamento da decisão política. Foi também constatada uma predisposição 
favorável à mudança, por parte dos inspetores, no sentido do obter o fortalecimento da função. O desafio da ampliação na participação social dos atores envolvidos fica na dependência de uma outra perspectiva de governo, um outro modo de regulação, que preveja processos mais horizontais na condução das 
políticas educacionais.
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A presente pesquisa discute a política da educação municipal e teve como objeto de investigação a Secretaria de Educação do município de Santarém/Pa, no período de 1989 a 2002. A periodização adotada reflete a implementação de novas ações no campo educacional brasileiro, após a promulgação da 
Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, N° 9.394/96. O objetivo geral foi identificar as políticas educacionais propostas e implementadas no período citado pela Secretaria de Educação do município de Santarém. Nesta perspectiva, a pesquisa contribuiu para o resgate 
histórico da produção e da implementação de políticas educacionais em Santarém, tendo como elementos de análise: principais programas e projetos; descentralização e autonomia; organização administrativa; rede física das escolas; parcerias institucionais; recursos humanos e qualificação docente; evolução e 
distribuição de matrícula por nível de ensino. A primeira etapa do trabalho consistiu no aprofundamento de leituras e entendimento do universo conceitual, quando se buscou o diálogo com autores que realizaram pesquisas similares e que se preocuparam em entender as políticas educacionais a partir de 
situações concretas, e não apenas elaborar modelos teóricos. O processo de elaboração e as formas de realização da política educacional, no plano local, ajudam a entender como ocorre a articulação das políticas educacionais entre as diferentes esferas governamentais e seus desdobramentos em um nível 
específico de governo, que é o municipal. Para a obtenção de dados que possibilitassem atingir os objetivos propostos, foram utilizados documentos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, matérias de jornais locais, pesquisas em âmbito regional e realizadas entrevistas 
semiestruturadas com os secretários municipais de educação do período delimitado pelo estudo. Como se trata de um período em que diversas reformas educacionais foram propostas e implementadas nacionalmente, constatou-se que a política educacional desenvolvida no âmbito local deveu-se às exigências 
de tais reformas. Se, por um lado, as políticas educacionais do governo federal contribuíram para que o município, em algumas gestões, não formulasse políticas locais, por outro lado, possibilitaram o despertar para a necessidade de gerenciamento da educação a partir do planejamento e do acompanhamento 
sistemático das ações
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 Este estudo versa sobre a Reforma do Ensino Técnico Profissionalizante, que vem sendo implementada no Brasil desde 1997, como desdobramento da política educacional brasileira a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996. O foco da dissertação é a vivência 
desta reforma numa escola técnica agrícola: o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça - CAVG - localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Para compreender a experiência desta escola a autora estuda as relações entre trabalho e educação numa perspectiva histórica, bem como sintetiza a 
experiência das diferentes reformas educacionais ocorridas no Brasil. A persistente separação entre formação geral e formação profissional, a dualidade, é uma das constatações centrais apresentadas. A dimensão política da constante não participação da comunidade dos professores na elaboração e realização 
das políticas educacionais, também é analisada neste trabalho e aparece como fator que impede a experimentação de propostas que possam, pelo menos, tensionar o dualismo e elitismo persistente na educação brasileira.
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Esta tese tem por objeto a análise das relações existentes entre as políticas públicas de qualificação de trabalhadores e a inovação tecnológica na indústria brasileira. O ponto de partida é o recorrente discurso, para o qual convergem parcelas importantes dos segmentos da sociedade (Governo, empresários, 
representantes de trabalhadores, acadêmicos etc.), sobre a importância da qualificação profissional dos trabalhadores para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, colocando-se a sua deficiência como um dos fatores que comprometem a competitividade das empresas e, em decorrência, do país. No 
entanto, as contradições subjacentes ao discurso nos levaram a interrogar sobre os liames que ele engendra e o que de fato ele traduz. Assim, dada a tendência de transferir a atribuição da qualificação de trabalhadores ao Estado e considerando que este vem operacionalizando políticas públicas para dar conta 
desses reclamos, por que esse discurso persiste e, até, se intensifica? Por que se continua a colocar a falta de trabalhadores qualificados como fator que dificulta a inovação tecnológica na indústria brasileira? Para dar resposta a estas questões foi necessário não apenas estudar o momento presente onde se 
coloca a necessidade de desenvolver um novo perfil de trabalhador para dar conta dos desafios implícitos nos processos de trabalho que privilegiam a flexibilidade mas também buscar na história pregressa as razões que condicionaram as políticas públicas de qualificação de trabalhadores e a incorporação de 
tecnologia na indústria brasileira. Para isto, fazemos uma recuperação histórica das políticas públicas de qualificação de trabalhadores no Brasil; examinamos o processo de industrialização brasileira e as formas adotadas para a incorporação de tecnologia na indústria; estudamos a terceira revolução industrial e 
as suas implicações na formação dos trabalhadores; e analisamos as repercussões das políticas públicas de qualificação de trabalhadores na inovação tecnológica na indústria brasileira; e, por fim, nas considerações finais, expomos as evidências levantadas durante o estudo que fundamentam a tese de que o 
discurso veiculado, que coloca a necessidade de uma maior qualificação para o conjunto dos trabalhadores como uma necessidade para alavancar o processo de inovação tecnológica na indústria brasileira, quando iluminado pelas opções realizadas em termos de incorporação de tecnologia e pelas alterações 
estruturais ocorridas nos processos de produção, na atual fase do desenvolvimento capitalista, não se sustenta, cumprindo apenas uma função mistificadora e ideológica, ajustada às necessidades operacionais e produtivas definidas pelo processo de modernização dependente empreendido no Brasil
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Esta tese de doutoramento teve como área privilegiada de interesse a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica de acordo com a atual legislação educacional brasileira. O objetivo da pesquisa foi investigar as políticas públicas para a Educação Infantil no município de Porto Alegre, implementadas 
no período entre 1989 e 2004, quando aconteceram quatro gestões consecutivas do Partido dos Trabalhadores na cidade. Neste período histórico, há um movimento nacional de reconhecimento do direito da criança de zero a seis anos à Educação, desencadeado por diferentes atores: legisladores, intelectuais, 
movimentos sociais organizados. O estudo analisou dois campos das políticas educacionais: a oferta de atendimento e a formação de profissionais, abordando a regularização das instituições junto ao Sistema Municipal de Ensino - SME. A metodologia, de enfoque qualitativo, envolveu duas abordagens: 
entrevistas semi-estruturadas e pesquisa documental. Foram entrevistadas representantes de três segmentos envolvidos com estas políticas desde diferentes lugares, incluindo legisladoras do Conselho Municipal de Educação, coordenadoras da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação - SMED, 
funcionárias das Escolas Municipais de Educação Infantil e educadoras das creches conveniadas à Prefeitura. A análise documental envolveu legislação federal, estadual e municipal, publicações da SMED, relatórios de gestão, outras pesquisas sobre a educação municipal e documentos particulares cedidos 
pelas entrevistadas, entre outros. Uma vez que a pesquisadora, como professora da Rede Municipal de Educação, esteve envolvida, desde diferentes lugares, com a implementação das políticas em estudo, optou-se pela Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, como referencial teórico-metodológico para o 
desenvolvimento da pesquisa e a análise dos dados. Esta perspectiva teórica relativiza a neutralidade da ciência, reconhece o comprometimento do observador em relação ao observado e defende uma postura dialógica na análise dos dados, permitindo a consideração das contradições e erros inerentes ao 
conhecimento humano. A apresentação das análises sobre o material pesquisado focou os movimentos e complexidades presentes nas políticas públicas no período estudado. Entre as marcas analisadas destaca-se que o município realizou a transição do atendimento às crianças de zero a seis anos de outras 
esferas para a Educação, tanto na rede própria quanto na conveniada; investiu ininterruptamente em ações de formação continuada para todos os segmentos da comunidade educacional, especialmente professoras, monitoras e educadoras das creches; desencadeou programas de formação inicial em serviço em 
nível de ensino Médio Modalidade Normal e curso superior de Pedagogia Educação Infantil; e desencadeou os processos de regularização dos estabelecimentos de Educação Infantil junto ao SME, através da criação de setor específico para orientação aos estabelecimentos. Os dados referentes ao 
credenciamento dos estabelecimentos junto ao SME indicam a necessidade de revisão de fluxos e encaminhamentos, tendo em vista o pequeno número de estabelecimentos autorizados no período de 2001 a 2004, após a criação da Resolução 003/01 do CME.
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A Educação Infantil em Porto Alegre: Um estudo das Creches Comunitárias é uma pesquisa teórica e empírica que pretende construir um espaço de debate em torno da parceria público/privado na oferta da educação infantil, no município de Porto Alegre. Com isso, quer provocar a discussão da alternativa 
posta em prática, no Município, para o atendimento da primeira etapa da educação básica que envolve o movimento popular comunitário e o poder público municipal, responsável pela educação das crianças pequenas da cidade. Neste processo, através da parceria, além dos atores diretamente envolvidos, quais 
sejam movimento comunitário e Prefeitura Municipal, entram, em muitas delas, outros parceiros e as famílias das crianças que pagam por este serviço. O referencial teórico para esta investigação parte, originariamente, de autores que analisam as crises do capital e as estratégias de superação a elas propostas, 
enfocando, dentre outras, o neoliberalismo, a Terceira Via e o Terceiro Setor e sua funcionalidade ao capital. A minimização do Estado, presente em todas estas estratégias, e a precarização das políticas sociais, com destaque para a educação infantil, tema desta dissertação, trazem subjacente a necessidade de 
alternativas para a educação e o cuidado das crianças de zero a seis anos. As construções sociais próprias da política de participação institucional no Município e a necessidade do atendimento às crianças oriundas de famílias pobres da periferia da cidade encaminham soluções criativas, mas necessitam ser 
analisadas quanto à sua permanência como política pública para a educação infantil. Esta dissertação pretende refletir sobre a parceria instituída em 1993, em Porto Alegre, e vigente até hoje (2005), avaliando o convênio firmado entre o poder público e a sociedade civil, buscando abrir novas perspectivas para 
avançar sobre o que coletivamente foi construído no Município até então.
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Este trabalho tem por objetivo discutir o processo histórico de criação das primeiras universidades estaduais do Paraná - Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Ponta Grossa -- como expressão de um determinado tipo de política educacional. Como 
questão básica orientadora da pesquisa, procuraremos entender o porquê de, no final da década de 1960, o Governo do Estado do Paraná haver criado, ao mesmo tempo e através do mesmo instrumento legal, três universidades estaduais, num momento em que já se delineava no País uma tendência à 
privatização do ensino superior. Para a realização dessa investigação, partimos do pressuposto de que a política educacional expressa a luta pela conquista e pelo exercício da hegemonia entre as diferentes classes sociais. Por isso, o estudo da política educacional não pode ater-se somente aos textos legais, 
como planos, leis, decretos, pois estes são o resultado de um movimento social presente em cada conjuntura histórica que faz com que a inclusão de projetos de criação de instituições educacionais na agenda do Governo seja o resultado desse processo, e, não, ao contrário. No caso das universidades 
paranaenses, sua criação fez parte do processo maior de recomposição da hegemonia entre os grupos dominantes do Estado, recomposição esta particularmente presente na proposta de "desenvolvimento integrado" do Governo Paulo Cruz Pimentel.
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 Este estudo, que tem como objeto de pesquisa o ensino no Exército brasileiro, visa apreender a reforma educacional militar que se iniciou na década de 1980 e se estende até a presente data. Este processo, denominado pela Instituição de Modernização do Ensino Militar, caracteriza-se pela reformulação em 
toda a estrutura escolar, tendo por objetivo adequar o militar "do futuro" às exigências dos novos tempos. As Forças Armadas têm a educação como uma área de competência exclusiva, isto é, são autônomos para elaborar, implementar e avaliar suas políticas educacionais, ainda que em estrita obediência às 
leis federais e nos limites por elas estabelecidos. Os aspectos envolvidos neste trabalho são as relações entre Estado, Forças Armadas, Ensino Militar, Educação e Reforma. O referencial bibliográfico e empírico em que se apoia deste estudo centra-se em documentos educacionais gerados no interior do 
sistema de ensino militar e em bibliografia especializada de autores militares e civis. Os capítulos iniciais têm a função de, a partir de revisão histórica, analisando a formação e constituição do Estado Moderno e das Forças Armadas, estabelecer elementos essenciais para a compreensão do objeto do estudo. Os 
últimos capítulos tratam da análise de importantes aspectos da proposta da reforma, a partir de decisões da política educacional militar, das estratégias, das transformações ocorridas na conjuntura internacional e doméstica, que repercutiram na forma e na maneira de compatibilizar a educação militar e as 
atividades administrativas que são pertinentes a esses novos padrões.
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A presente dissertação traz as aproximações com a temática da EJA, articulada ao percurso trilhado pela pesquisadora. Apresenta um diálogo com as referências no campo da EJA, pontuando a trajetória dessa modalidade de ensino no Brasil, referendada pela Educação Popular. Discute qual o viés das 
políticas educacionais da modalidade da última década. Trazendo elementos para avaliar uma política educacional, demarca categorias importantes para a efetivação de uma política educacional progressista. Analisa dados oficiais em relação às matrículas, estabelecimentos de ensino e financiamento da 
Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual de Ensino do RS, considerando as gestões de 1999 a 2008, à luz dos referenciais que demarcam a Educação Popular. Discute as políticas de governo e os resultados efetivamente atingidos em cada gestão nesse período de 10 anos.
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Trata-se de pesquisa de cunho político-educacional cujo objetivo é evidenciar como vem se realizando o direito à educação infantil no Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Para isso, analisou-se a expansão de matrículas das redes públicas de ensino e 
escolas particulares, cruzando-a com os dados do universo de população infantil de zero a seis anos, dos 77 Municípios de MS, para observar se houve a garantia de acesso e qual foi a demanda reprimida. Em seguida, fez-se um levantamento de dados, através do Sistema de Informação para Infância e 
Adolescência - SIPIA e Conselhos Tutelares, verificando se havia solicitações de vagas para educação infantil ou registro de violação do direito à educação das crianças por falta de Creches e Pré-escola, e, ainda, levantou-se no sistema judiciário, uma Ação Civil Publica da Promotoria da Infância contra a 
prefeitura de Campo Grande-MS, por falta de vagas em Creche. O período delimitado para o estudo foi de 1991 a 2002, abrangendo os governos do Estado: Pedro Pedrossian, Wilson Barbosa Martins e Zeca do PT e as políticas para a educação implantadas no período que colaboraram ou não com a expansão 
das instituições publicas educativas e, portanto, com a garantia do direito da criança de zero a seis anos de idade à educação.
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A proposta deste estudo tem como objeto compreender, a partir da relação educação-trabalho, a formação profissional do preso no sistema penitenciário paulista. O enfoque da análise são as políticas de formação do trabalhador preso executadas pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), 
como pressupostos de reintegração social. O que parece curioso é a criação de uma fundação pública no estado de São Paulo ainda nos anos 1970 com a finalidade de organizar o trabalho prisional, procurando atribuir um caráter formativo ao que é desprovido de tal finalidade. Os discursos que dão 
sustentação à função da prisão como instituto reabilitador, proclamados há muito tempo, remetem a formação profissional à ideologia em vigência na sociedade externa, de um modo de viver, de ser e de estar no mundo. Educação para o trabalho, educação pelo trabalho, qualificação, formação e 
empregabilidade são muitos dos conceitos utilizados para atribuir e responder qual educação e qual trabalho na prisão. Esta gama de conceitos representa, então, o que a educação e o trabalho devem exercer, durante e posteriormente ao cumprimento da pena uma utilidade, estando ela relacionada aos valores 
da "sociedade", como cultura e relações sociais. Porém, o modo de vida nas instituições penitenciárias contrapõe o modo oficial ao interno-informal, o que significa um abismo entre o proposto e o realizado no âmbito das políticas penitenciárias. Se essas práticas demonstram ao avesso o que propõem os 
documentos oficiais, nelas também se insere o embate entre punir e reabilitar e, por conseqüência, a questão da reintegração social. Analisar a formação profissional por meio da atuação da FUNAP nos permitiu identificar e projetar algumas contribuições e impasses para realização de um trabalho educativo 
com os prisioneiros.
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Esta pesquisa objetiva compreender o significado das políticas públicas com os desdobramentos que implementaram as mudanças ocorridas no ensino profissional de nível médio no País, e acompanhar a transição do novo modelo curricular da formação do técnico-profissional dos cursos da área de indústria 
do Centro Federal de Formação de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFET-ES). Utilizando como fonte de pesquisa documentos oficiais, a legislação pertinente à reforma da educação profissional no País, bibliografia sobre o tema e recorrendo à história da formação profissional no Brasil e a uma 
breve análise das reformas referentes a essa modalidade de ensino na América Latina, foi possível retratar as conjunturas socioeconômicas e políticas nesse período de mudanças. A análise foi desenvolvida a partir da categoria teórica dos novos requerimentos de qualificação para o trabalho, tomando por base 
as abordagens de estudiosos na questão: Juan Carlos Tedesco, Vanilda Paiva, Peter Drucker, Luiz Antônio Cunha, Luiz Antônio Franco dentre outros. Com base em dados quantitativos e qualitativos, a pesquisa realizada apresentou as propriedades dos resultados da prática escolar do ensino técnico, o novo 
perfil da clientela, a visão dos professores em relação ao currículo e a atual relação de demandas entre o setor produtivo e a instituição. Os dados levantados referentes à matrícula, ao aproveitamento discente, às evasões, às faixas etárias e regulamentações adotadas nos períodos do ensino técnico integrado, 
nos cursos Pós-médios, e nas primeiras turmas que concluíram os cursos modulares da área indústria, foram considerados e analisados, reafirmando as dificuldades e as mudanças ocorridas nessa modalidade de ensino.
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O presente trabalho investigativo teve como objetivos identificar e analisar as políticas públicas educacionais implementadas no Município de Uberlândia, depreendendo como estas se articulam no contexto de globalização e de reforma educacional, que marcou o período investigado, o qual compreendeu os 
anos de 1997 a 2004. Além de explicitar as modificações que ocorrem no sistema público municipal de ensino, tanto no que diz respeito à gestão, no âmbito administrativo, financeiro e pedagógico, bem como problematizar as contradições que se efetivam entre o "discurso oficial" e as políticas 
implementadas. Para atingir tais objetivos utilizamos como metodologia a análise documental. Sendo que os documentos pesquisados foram: a Lei Orgânica do Município de Uberlândia, e os aparatos legais advindos a partir de sua promulgação, tais como as leis, os decretos, as portaria e as instruções 
normativas, relacionados com a educação municipal; a Lei de diretrizes e Bases da Educação –LBD 9394/96-; o Parecer 500 do Conselho Estadual de Minas Gerais; e, o Jornal O município, que é o órgão oficial de publicação do Município de Uberlândia. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico 
sobre o processo de globalização e a influência deste na elaboração de políticas educacionais, onde enfocamos a atuação dos agentes multilaterais neste processo. Posteriormente procedemos a análise da política educacional do Município de Uberlândia, tendo como fundamento as categorias de análise que 
emergiram da pesquisa documental, as quais são: gestão democrática, autonomia, descentralização e participação. A seguir o estudo se detém, inicialmente, no referencial teórico que nos ajudou a compreender como se constitui uma política pública, enfocando a política educacional, e posteriormente, fizemos 
o confronto entre o referencial teórico e os dados encontrados nos documentos investigados. Ao final sintetizamos os elementos que corroboraram para nossa compreensão de como tem se constituído a política pública educacional no Município de Uberlândia, apontando contradições e ressaltando o que foi 
efetivado no período investigado.
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Essa pesquisa trata das reformas para a educação superior implementadas pelos governos de Carlos Saul Menem na Argentina. Para fins de balizamento histórico, o estudo abrange o período de 1989 a 1999, ou seja, a partir da transição do Governo da União Cívica Radical (UCR), de Raúl Alfonsín (1983-
1989), aos dois mandatos do justicialismo, de Carlos Menem (1989-1995 e 1995-1999). A opção pelo enfoque na gestão menemista se deve ao fato destes governos, com a justificativa de inserir a Argentina no primeiro mundo, terem adotado políticas de matiz liberal ortodoxo e implementado reformas 
econômico-sociais que visavam a mudanças na relação sociedade, Estado e mercado. Em meados de 1995, foi aprovada a Lei de Educação Superior nº 24.521, significando o marco legal da reforma desse nível de ensino com vistas à lógica de mercado. Assim, o intento do presente trabalho é discutir as 
matrizes teóricas e ideológicas das políticas adotadas, os compromissos do governo menemista com as agências internacionais, principalmente com o Banco Mundial, as conseqüências das políticas educacionais, o papel de determinados atores sociais na era menemista, em especial dos quadros dirigentes, e os 
fundamentos que embasaram a reforma do Sistema de Educação Superior da Argentina.
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O tema deste estudo é a norma constitucional que prescreve à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizarem em regime de colaboração seus sistemas de ensino (Constituição Federal, 1988, art. 211). Há vinte anos, quando a Constituição estabeleceu o regime de colaboração para 
garantir o compromisso compartilhado dos entes federados pela equidade e qualidade na educação, predominavam as práticas competitivas, clientelistas e hierarquizadas. Considerando a trajetória dos municípios rio-grandenses na tentativa de implementação dessa nova forma de relacionamento com as outras 
instâncias, definiu-se como objetivo geral da pesquisa estudar as condições de viabilidade do regime de colaboração intergovernamental na gestão da educação básica pública. Ao delimitar o campo de observação às discussões e ações protagonizadas pelo Rio Grande do Sul, no período pós- Constituição de 
1988 até 2009, procurou-se resgatar uma experiência ainda não suficientemente analisada e registrada, embora referenciada nacionalmente. Com base na revisão da literatura sobre o regime federativo, o federalismo brasileiro e as relações intergovernamentais no setor educacional, foram estabelecidos seis 
condicionantes e respectivos indicadores dessa estratégia, quais sejam: desenho constitucional como fundamento jurídico, legislação regulamentadora das relações intergovernamentais, partidos, aparato institucional, políticas públicas descentralizadas e mecanismos de acompanhamento e controle social. 
Foram adotados procedimentos de investigação qualitativa, utilizando-se, principalmente, entrevistas e análise da consciência dos atores e das instituições governamentais e não governamentais, diretamente envolvidos no fenômeno estudado, confrontando-as com a análise histórica e documental. Os 
condicionantes e respectivos indicadores do regime de colaboração evidenciaram efetividade na gestão dos sistemas de ensino no Rio Grande do Sul, com exceção dos partidos que se revelaram como fatores que o dificultam ou restringem. Foi possível concluir, portanto, que a organização legal e institucional 
do Rio Grande do Sul e a cultura de articulação dos municípios foram decisivas para a implantação e implementação do regime de colaboração intergovernamental no setor da educação. O processo evidencia continuidade, alicerçado em mecanismos oficiais de debate e negociação, bem como em políticas e 
ações pactuadas entre os entes federados. Foram identificados fatores que facilitam e que restringem essas relações e também a presença de competição que deve ser equilibrada com as formas de colaboração.
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Este estudo teve como objetivo investigar como estão se concretizando espaços para a formação e o exercício da cidadania no ensino médio, considerando-se as orientações da reforma educacional em processo de implantação no país. Partimos do pressuposto de que a escola de ensino médio tem um papel 
fundamental na formação da cidadania, não só através do conhecimento científico, cultural e tecnológico que ela proporciona, que é uma condição essencial para o exercício da cidadania, mas, principalmente, pela possibilidade de levar os jovens à experiência de participação na gestão escolar. Entendemos 
que, com a participação nos processos decisórios, os jovens irão cada vez mais ganhando voz e responsabilidade social e política, tornando-se verdadeiramente em sujeitos (em afirmação e em formação) do processo educativo. Para tanto, realizamos um estudo de documentos oficiais sobre a reforma do 
ensino médio e uma pesquisa em três escolas públicas paulistas de ensino médio, analisando-se como se dá a participação do aluno no Grêmio Estudantil, no Conselho de Escola, no Conselho de Classe e em outros espaços existentes na escola. Os resultados da investigação apontam que as oportunidades de 
participação do aluno de ensino médio nos processos de tomada de decisão na escola existem formalmente, mas na prática geralmente não funcionam. A participação geralmente é entendida como ativismo, colaboração, coesão, integração, solidariedade, serviço voluntário e responsabilidade social do 
indivíduo e, nesse sentido, encontramos espaços para a participação do aluno na escola que pouco contribuem para a formação e o exercício da cidadania plena, construtiva e coletiva.
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 A projeção da Educação Especial nas políticas educacionais brasileiras é relativamente recente. Na década de 90 a Educação brasileira sofreu reformas que, dentre outros aspectos destacaram a ênfase no ensino fundamental e a descentralização do ensino pela municipalização. Este trabalho teve por objetivo 
analisar a política de Educação Especial do Estado do Maranhão no período de 1997 a 2002, mediante os estudos dos princípios, diretrizes, propostas e resultados abordando-se a atuação da rede estadual e tendo como referência as políticas educacionais estadual e nacional. Buscou-se aprender a especificidade 
da Educação Especial no conjunto das políticas educacionais, no que lhe é próprio e no que compartilha com os demais níveis e/ou modalidades de ensino. Utilizou-se a análise documental e, como fontes, a legislação, os censos escolares e os documentos de governo: planos plurianuais e planos gerais de 
educação e do setor de Educação Especial do órgão responsável pela Educação no Estado do Maranhão. A análise da Educação Especial maranhense orientou-se pelos seguintes eixos: acesso à escola e descentralização do ensino, fundamentos da Educação Especial; normatização da Educação Especial no 
sistema de ensino. Os resultados encontrados apontam pouca expressividade da Educação Especial, quer em números de matrículas, quer em diretrizes claras para a formulação e implementação de ações.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200342633
007012001P8

marli pinto 
ancassuerd

celso de rui 
beisiegel

Políticas públicas de educação de 
jovens e adultos no abc 
paulista conquista de direitos e 
ampliação da esfera pública

estado, sociedade e 
educacao

educacao de jovens e adultos; 
politicas publicas; politica 
educacional; alfabetizacao de jovens e 
adultos

A educação de jovens e adultos é um campo de políticas, práticas e reflexões que está para além dos limites da escolarização, sentido estrito. É considerada como parte integrante da história da educação em nosso país, na verdade, um dos maiores problemas da educação e que envolve milhões de brasileiros. 
Este trabalho tem como foco programas, projetos e ações concebidos e implementados, nos últimos anos, pelos governos locais dos municípios que compõem o ABC Paulista, em parcerias com a sociedade civil. As políticas analisadas foram desenvolvidas pelas administrações municipais no período 1987-
2003, quando foi possível ver o surgimento e a coexistência de duas gerações de políticas: a primeira baseada na idéia de um estado de bem estar social e a segunda, ancorada no princípio da participação social objetivando a ampliação das esferas públicas, local e regional. No conjunto das municipalidades do 
ABC, este estudo recaiu sobre Diadema, Santo André e Mauá. Foram realizadas entrevistas com gestores públicos, dirigentes sindicais, representantes de entidades parceiras, coordenadores, professores; grupos focais com alfabetizandos, sendo os dados analisados à luz de extensa documentação atos legais, 
estatísticas oficiais, produção das secretarias municipais de educação e centros de memória locais. O estudo sobre os MOVA(s) (Movimento de Alfabetização) locais e Regional evidenciou a concretização das lutas por direitos e pela garantia à participação social dos jovens e adultos, o estabelecimento de 
novos atores (individuais e coletivos) a ampliação e o fortalecimento da esfera pública.
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A pesquisa apresenta uma análise sobre as Políticas Públicas de Inclusão em Diadema, focalizadas nas pessoas com necessidades educacionais especiais, que estão incluídas nas escolas regulares. Para analisar as ações implantadas nas três Gestões estudadas, abrangendo o período de 1993 a 2004, a atuação 
dos professores especializados do Centro de Atenção à Inclusão Social foi relevante. Nos procedimentos metodológicos, optou-se pela pesquisa qualitativa, envolvendo a análise dos documentos oficiais e as entrevistas dos professores especializados, embasadas nos marcos teóricos da gestão democrática, da 
inclusão, da formação docente e do projeto político-pedagógico emancipador. Uma das hipóteses do trabalho era que a opção por uma escola inclusiva impõe desafios na superação da dicotomia entre a Educação Especial e Comum, não limitada à implantação de serviços de apoio, necessários, porém 
insuficientes. Diante das desigualdades sociais, ocultadas sob o discurso da igualdade e da diferença, a educação para todos revela-se de forma multifacetada. Abordar os avanços e os impasses na construção da escola de todos e para todos possibilitou rever o papel dos serviços de apoio especializado na 
construção dos parceiros necessários para atender à demanda dos alunos com NEE. Essa articulação efetivamente é sustentada na democratização da gestão, na ruptura das barreiras do trabalho coletivo, que precisa garantir a superação das práticas fragmentadas e descontextualizadas, resultantes do modelo 
clínico, historicamente presente na Educação Especial, mesmo numa cidade de vanguarda como Diadema.
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Esta pesquisa tem por objetivo desvelar o caráter ideológico da proposta de Educação Infantil que orientou as práticas educativas nas salas de Jardim de Infância no Estado do Paraná na década de 1960. O ponto de partida é o contexto de industrialização que ocorreu no auge da Guerra Fria. No Paraná, sob a 
justificativa da defesa do desenvolvimento e do progresso, foram elaborados documentos – tanto normativos quanto pedagógicos – e projetos para organização das unidades educativas de ensino. A organização da educação no Estado se deu sob a tutela da ONU e da Unesco, que legitimaram a proposta de 
educação do Estado no período em questão. Nesta lógica, a defesa da democracia e do civismo constituiu o princípio basilar numa sociedade, contraditoriamente, marcada pelo golpe militar de 1964. A realização desta pesquisa esteve amparada nos pressupostos teóricos marxistas que orientaram a 
compreensão da função do imperialismo estadunidense neste contexto. A análise dos documentos orientadores do Estado para a educação pré-primária revela que as orientações oficiais se amparavam na Escola Nova, cujos princípios foram reapresentados e fortalecidos na segunda metade do século XX e 
atenderam às particularidades da educação paranaense e brasileira, num período em que se defendia a educação voltada para a formação da classe trabalhadora. A formação da criança para a convivência democrática ocorreu numa escola ativa e produtiva, onde a preparação para a alfabetização e a competência 
no primário eram propaladas como condições para uma vida promissora. Neste contexto, hábitos e condutas na vida social como o civismo e o amor ao trabalho fizeram parte da formação da criança. Documentos e práticas educativas estavam sob a orientação estadunidense, o que contribuiu para fortalecer a 
manutenção da hegemonia do capital no mundo do trabalho.
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A dissertação refere-se à temática de políticas educacionais. Nosso objeto de estudo é uma genealogia das primeiras políticas de atendimento educacional desenvolvidas no município de Itatiba, interior do Estado de São Paulo. Em sentido literal estrito, o termo genealogia nos remete ao estudo da gênese das 
coisas, isto é, de um modo de conhecimento que investiga origem, os primórdios. No nosso caso os objetivos são detectar as primeiras ações para a implementação do aparato escolar nesse município, dentre o período de 1830 a 1930, abarcando duas fases distintas da organização política do Brasil, o Segundo 
Reinado e a Primeira República e definir os atores que participaram desse processo. Para tanto, nossa metodologia pauta-se em estudo de caso de formação de agenda política: Aguilar Villanueva (1996), estabelecendo um diálogo com o campo da história política e social do Brasil: Basbaum (1976) e (1975); 
Faoro (2001); Carvalho (2005) e (2007) e da história da educação: Marcílio (2001 e 2005); Ribeiro (2003); Romanelli (2007); Reis Filho (1995) e Rocha (2004). As fontes primárias desta dissertação são documentos, na sua maioria, inéditos: manuscritos, impressos e iconográficos, os quais tratam da 
educação em Itatiba. Foi ainda elaborado um inventário com todos os documentos, o qual se encontra anexo a esta dissertação disponibilizado em CD-ROM. Por meio dessas fontes elaborou-se um histórico do ensino primário público e privado no município. Destacamos entre os documentos manuscritos 
coletados as correspondências recebidas pela Inspetoria Geral da Instrução da Província de São Paulo (Império) e, posteriormente, a Secretaria Geral da Instrução Pública (República) para analisar a estruturação de uma ação política frente ao ensino local. Constatamos que, no que tange a popularização do 
ensino primário gratuito, ainda no período imperial, foi efetivado o acesso à escola pública das camadas mais baixas da população, sendo superior a presença do sexo feminino. No período republicano ocorre uma expansão do ensino primário público, surgindo as primeiras classes mistas, uma retração do 
oferecimento pela esfera privada dessa modalidade de ensino e funda-se a primeira escola organizada por uma liga de filantropos no município.
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O presente trabalho objetiva analisar as políticas públicas para a Educação Infantil pós- LDB de 1996, período fortemente influenciado pelas idéias neoliberais, buscando apreender as diretrizes operacionais de viabilização de tais políticas, isto, mediante a experiência em Uberlândia-MG. Para tanto, o caminho 
metodológico orientou-se por intermédio de um plano de pesquisa qualitativo, no qual a apreciação dos dados ocorreu por meio de análises de documentos, de entrevistas semi-estruturadas e da observação participante. Nas últimas décadas do século XX, a Educação Infantil assumiu novos contornos na 
realidade brasileira, sobretudo, pela sua assunção, na Constituição Federal de 1988, como um direito educacional das crianças pequenas. Por seu turno, a LDB de 1996 reconhece a Educação Infantil como modalidade de ensino componente da Educação Básica. Entretanto tem-se como premissa que esse 
aparato legal não tem implicado em estruturais mudanças no atendimento às crianças de zero a seis anos. As reconfigurações da Educação Infantil, presentes na nova LDB, deram-se num período de ampla reforma do Estado, sob as marcas das políticas neoliberais. Assim, tem-se como pressuposto que o 
descaso com esse atendimento deve-se às reformulações dos papéis do Estado, pois, apesar de haver significativas mudanças em torno das questões concernentes às políticas públicas para a Educação Infantil, há uma marginalidade desta nos resultados de tais políticas. As mudanças operadas nessa modalidade 
de ensino têm sido indutoras de significativas alterações na escolaridade da primeira infância e têm provocado substanciais reconfigurações nas atuais estruturas dos sistemas municipais de educação, posto que tais leis determinaram que essa modalidade de ensino seja de responsabilidade do poder municipal. 
A partir de então, a Educação Infantil, compreendida nas creches - crianças de zero a três - e nas pré-escolas - crianças de quatro a seis anos - vem passando pelo processo de transição das secretarias municipais de desenvolvimento social para as secretarias municipais de educação. Tal medida denota, 
sobretudo, a busca de equidade entre os tipos de atendimento, visto que os antecedentes históricos revelam que o serviço foi marcado pelo assistencialismo e pela educação compensatória, mediante a atuação de governos populistas e autoritários. Em Uberlândia, o discurso e a prática da Secretaria Municipal 
de Educação-SME deixam claro que a prioridade é o Ensino Fundamental, como determina a nova LDB e o Fundef, mas é possível perceber um esforço das políticas em relação à transferência das unidades para a SME. A Comissão de Transição, no entanto, priorizou o plano legal em detrimento das questões 
pedagógicas, orçamentárias e de expansão do atendimento. É consenso, entretanto, que a grande contribuição do processo foi o trabalho dos professores e dos pedagogos, apesar dos problemas de espaço físico, orçamentários e de ampliação de vagas. Não obstante haja uma legislação que garanta os direitos 
infantis por atendimento educacional, o Estado tem seguido em direção oposta, pois as políticas públicas educacionais destinadas às crianças de zero a seis anos estão desenhadas com base na retórica neoliberal, o que impede a real concretização das Leis e compromete a educação de milhares de crianças.
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Esta dissertação analisa a concepção de gestão democrática do diretor(a) na relação com os processos de participação no cotidiano escolar. Investiga em que medida a percepção do(a) diretor(a) sobre a gestão democrática tem favorecido, ou não, a ampliação dos espaços e processos de participação da 
comunidade escolar, analisando os aspectos e limites para a sua efetivação. A abordagem metodológica utilizada foi o estudo de caso em duas escolas públicas municipais de Belo Horizonte – MG por permitir um contato com a realidade do processo investigado. Na coleta de dados, durante a pesquisa 
empírica, utilizou-se de procedimentos tais como: observações, análise documental (de atas do colegiado e da proposta pedagógica das escolas) entrevistas não estruturadas com docente e funcionária(o) e semi-estruturadas com a diretora de cada instituição. Elaborou-se um quadro de categorização dos dados 
que direcionou a exposição separadamente de cada caso, e, no último capítulo a apresentação dos resultados de forma comparativa entre os dois estudos de caso. O princípio da gestão democrática na legislação educacional atual tem imprimido às instituições educacionais um novo formato na organização do 
trabalho, com o envolvimento da comunidade escolar em conselhos escolares. Nesse sentido, a gestão da escola passa a ser realizada de forma descentralizada exigindo do(a) diretor(a) uma nova postura na administração da instituição educativa. A investigação revela que, na ótica do dirigente, a gestão escolar 
constitui-se enquanto um processo complexo e dicotômico, pois ao mesmo tempo em que favorece a democratização da educação, com maior participação da comunidade nos processos decisórios sobre as demandas da escola, reflete os limites do(a) diretor(a) na condução da administração com essas 
características. A relevância deste estudo se coloca na tentativa de contribuir para as reflexões que vêm sendo desenvolvidas sobre as políticas educacionais na relação entre o Estado e a escola como forma de garantir maior autonomia para as unidades escolares.
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Este trabalho de mestrado da linha de pesquisa História, Sociedade, Cultura e Políticas Educacionais estuda o impacto das Reformas Educacionais no Ensino Profissional experimentado pelos professores do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – Colatina desde o início de seu 
funcionamento. Relata a motivação pessoal da autora em pesquisar o sentir e o viver esses acontecimentos na escola. A pesquisa da questão proposta é realizada utilizando as narrativas construídas pelos professores pesquisados, que vivenciaram essas mudanças. Analisa os dados produzidos na perspectiva da 
globalização contemporânea do intelectual Milton Santos. Apresenta as inúmeras possibilidades que os professores produzem no movimento inventivo da vida
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Este trabalho se propõe a ser uma réplica, uma contra-palavra ao documento elaborado e imposto pelo atual governo neoliberal, os Parâmetros Curriculares Nacionais, para o Ensino Fundamental. Através de categorias construídas pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, tema e significação, é possível uma 
análise substanciosa do documento, identificando um discurso neoliberal e a construção de novos sentidos para os conceitos cidadania e democracia, ou seja, estes são ressignificados para atender à política imposta. No primeiro capítulo é apresentada uma biografia de Bakhtin, como é desenvolvido seu 
trabalho no Brasil e construídas suas categorias, para uma análise do discurso. No segundo capítulo são trabalhados os conceitos cidadania e democracia nos Parâmetros curriculares, principalmente no Tema Transversal Ética, pois este é o eixo norteador dos outros Temas. No terceiro capítulo é realizada uma 
análise dos conceitos apresentados, vistos através de F. A. Hayek, ideólogo neoliberal e, em contra-palavra, de autores Atílio Borón, José Luís Sanfelice, Perry Anderson e outros. O trabalho é concluído entendendo que há dois tipos de compreensão, a dicionarizada, que é a fechada, pronta, e a contextual, que 
é a concreta, aberta, crítica, percebida no âmbito da vivência; esta sendo a mais importante, a superior. Cabe ao educador transmitir esta compreensão, este é o seu papel, pois a todo discurso cabe uma resposta, uma contra-palavra, o diálogo. Se não acontecer a dialogia, a palavra perde sua verdadeira função, 
deixa de ter movimento, vida.
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A Reforma da Educação Profissional implementada no Brasil durante a década de 90 esteve assentada em um discurso que vincula a necessidade urgente de adequação dos diferentes países às transformações ocorridas nos setores produtivo e de serviços, tendo em vista o desenvolvimento de novas formas de 
organização do trabalho e a introdução de tecnologias modernas que se baseiam principalmente no desenvolvimento da microeletrônica. No caso brasileiro, este determinismo tecnológico, associado à articulação entre as elites locais e os interesses do capital internacional, culminou na elaboração das novas 
diretrizes educacionais. Ainda que os interesses da classe trabalhadora tenham estado presentes na correlação de forças estabelecidas neste processo, foi esta classe a que sofreu as maiores derrotas. O presente trabalho analisa os impactos da Reforma da Educação Profissional sobre o ensino técnico agrícola, 
principalmente a partir do Decreto no 2.208/97, que regulamenta as diretrizes nacionais para a educação profissional. Em termos de legislação educacional, as conseqüências mais importantes desta Reforma para o ensino técnico foram a separação entre a educação técnica e o ensino médio regular; a 
estruturação dos currículos sob a forma de módulos profissionalizantes; e a adoção da pedagogia das competências. Ao focar os cursos técnicos da Área Agropecuária, esta pesquisa buscou informações que pudessem subsidiar uma compreensão mais clara acerca dos impactos da Reforma da Educação 
Profissional em termos práticos, ou seja, observando-se os diferentes caminhos trilhados pelas escolas responsáveis pela oferta deste ensino, considerando-se as suas particularidades e as especificidades dos alunos atendidos por elas. No âmbito mais específico, buscou-se verificar a aplicabilidade dos 
princípios de independência e articulação entre ensino técnico e ensino médio, bem como as suas conseqüências para o ensino técnico agrícola. Os dados obtidos foram coletados em quatro Escolas Agrotécnicas Federais do Sul do Brasil e incluíram a aplicação de entrevistas e questionários. Os resultados 
alcançados expressam a percepção destes sujeitos acerca da Reforma e revelam que o perfil do alunado das escolas agrotécnicas observado nesta pesquisa contraria aquele descrito pelo MEC, ao anunciar a necessidade de uma reforma educacional. Observa-se também que a Reforma da Educação Profissional 
ocorreu de forma descolada da realidade e não ofereceu as condições adequadas para a sua efetivação no interior das escolas investigadas. Quanto à separação entre os níveis técnico e médio, verificou-se que a transferência da formação geral de boa parte dos alunos das Escolas Agrotécnicas Federais para as 
redes estaduais de ensino (através das modalidades de concomitância externa e de pós-médio) inviabilizou a articulação necessária entre estes níveis de ensino, tendo em vista a relativa perda de qualidade que esta medida representou para a formação geral destes indivíduos.
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Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações das políticas e reformas educacionais nas práticas pedagógicas dos profissionais do CEFETESUnED/ Colatina, no período de 1997 a 2006. Compreender que autonomia pedagógica esses profissionais tiveram diante dessas reformas, quais os níveis de 
participação na discussão dessas políticas, bem como a percepção desses sujeitos sobre os processos decisórios da instituição é o que esta pesquisa se propõe a investigar. Trata-se de um estudo de caso, de cunho qualitativo, tendo como instrumentos de análise e coleta de dados documentos oficiais (Leis, 
Pareceres, Resoluções, Projetos de Lei). Como sujeitos desta pesquisa, foram selecionados 16 profissionais entre professores, gestores e técnicos administrativos, com, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício na instituição pesquisada. As narrativas dos profissionais foram referências importantes para a 
compreensão da história e resgate das concepções sobre os processos vividos na instituição e, para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A partir desta investigação, a pesquisa conclui que as categorias autonomia e participação, embora estejam presentes nas diretrizes oficiais que tratam da 
reforma da educação profissional, não se materializam na prática, tendo em vista que não levam em consideração as necessidades e participação dos sujeitos envolvidos, nem da comunidade escolar, bem como a sua realidade e dinâmica. Os processos de mudança desencadeados pelas reformas evidenciaram 
rupturas em torno do debate coletivo. As discussões sobre as reformas e mudanças não foram aprofundadas, e as normas e práticas instituídas não possibilitaram o debate do projeto político-pedagógico
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Este trabalho se propõe a investigar a política de democratização da gestão educacional considerando desde os processos sócio-históricos implicados na agenda de modernização dos paradigmas administrativos, até a forma como essa política rebate e é significada pelos sujeitos no interior da escola. Considera-
se que a democracia preconizada pela política de democratização da educação via neoliberalismo/gerencialismo, por ser fruto de um consenso que se propõe a conduzir hegemonicamente a sociedade, traz em si, o gene, de diferentes concepções de democracia, portanto, em seu interior estão postas em tese, os 
elementos conceituais de diferentes projetos de sociedade. Desse modo, analisa-se como, no interior da Escola Estadual Dom Nivaldo Monte, essa política vem sendo (res)significada e transformada pelos sujeitos, compreendendo os diferentes contornos que se delineiam quanto à dimensão da democratização, 
da autonomia, da participação e da representatividade. Aborda o objeto de estudo na perspectiva do materialismo histórico dialético, por meio do qual consideramos ser possível analisar o objeto em sua delimitação, mas não de forma fragmentada ou alienada das determinações ou mediações de ordem 
econômica, política, cultural e simbólica da sociabilidade do capital mundializado. Para superar as nuances estruturalistas atribuídas a concepção teórico metodológica adotada, utilizamonos da compreensão que considera as macroestruturas como sendo formadas pelas microestruturas numa relação de 
complementaridade entre os micro e macro processos. Dentre nossas parciais conclusões, defendemos que gestão democrática e gestão gerencial são formas de administração distintas, antagônicas, embora esse antagonismo seja do tipo coincidente, por essa razão, precisamos insistentemente distingui-los, se 
desejarmos defender uma escola pública de qualidade; em segundo lugar, compreendese que a gestão gerencial cria condições legítimas e legais para a gestão democrática, ao mesmo tempo em que cria as condições que tanto a inviabilizam e dificulta quanto inviabiliza e dificulta a própria condução gerencial 
da administração o que nos leva a inferir, por fim, que a gestão democrática é impossível de ser implementada por meio do gerencialismo e o gerencialismo é impossível de ser implementado por meio da democracia. Apesar da incompatibilidade de interesses que perpassam a defesa de diferentes concepções 
de democracia, a participação institucionalizada pelo gerencialismo, se alargada em suas bases conceituais, pode promover o alargamento do controle social sobre o Estado e contribuir para a transformação social, o que nos parece um desafio difícil, mas não improvável e passível de ser melhor investigado.
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A formação do trabalhador nas últimas décadas tem sido alvo de discussões e polêmicas, entre a sociedade civil e política, envolvendo a categoria trabalho. Isto porque neste período a crise estrutural do capital exigiu do campo produtivo um processo de reestruturação, que foi acrescido pelos avanços 
tecnológicos da automação e da informação. Suas conseqüências no campo social e educacional foram solicitações, cada vez maiores, ao desenvolvimento de capacidades intelectuais e multifuncionais promulgando um novo trabalhador ao mesmo tempo em que criou o desemprego estrutural, a intensificação 
e a precarização dos postos de trabalho restantes. Neste contexto encontram-se os alunos da EJA e esta, como política educacional denuncia que os desdobramentos da ação do Estado têm se dado por meio de políticas compensatórias. Historicamente sabemos que estas não garantem aos alunos a reinserção ao 
mundo do trabalho como produtores autônomos, tampouco o exercício de uma cidadania crítica e participativa, afirmam somente o compromisso com o capital, deixando assim, a mercê da manutenção de sua lógica os trabalhadores como dependentes da pobreza e da exclusão. A afirmação destas políticas 
tem ainda, como escopo ideológico, apontado para saídas conjunturais, que não comprometem a manutenção da expansão e do acúmulo da riqueza por poucos. O poder público, empresarial e alguns segmentos da sociedade civil se unem e desenvolvem teses que, no contexto da educação como mercadoria, 
torna a educação escolar um produto unilateral ao sucesso da qualificação técnica profissional. É na congruência destes fenômenos que surge como concepção pedagógica à EJA o termo empregabilidade. Esta pesquisa, como integrante deste contexto, objetiva em sua investigação as imbricações históricas e 
os desdobramentos atuais da política educacional para a EJA. Como hipótese credita a incapacidade da mesma em equacionar, como se propõe, as condições de homens e mulheres alunos da EJA, via educação escolar, impugnando à mesma o termo empregabilidade. Como contraponto defende como tese, 
que o papel social da EJA, como uma das instituições de atuação na formação do trabalhador, se encontra como processo transitório entre o fim da EJA, como política compensatória de um tempo perdido, e a constituição da Escola do Trabalho. Esta é o permanente exercício da conquista e desenvolvimento 
do domínio intelectual, manual, estético, ético, político, social e, sobretudo econômico do mundo produtivo pelos trabalhadores que se formam como produtores livremente associados, pela articulação entre a formação no trabalho e a educação escolar. Ambos como campos de conhecimento que ao interagir 
no âmbito da prática, creditam uma educação para a emancipação.
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O Tema deste estudo é o Programa das Casas Familiares Rurais (CFRs), por meio da Casa Familiar Rural de Uruará/PA (CFRU), entre os anos de 2000 e 2005. Considera-se, como base, a formação ofertada aos jovens do campo, na modalidade de educação básica, pela metodologia de alternância entre os 
Tempos Escola e Familiar, nas duas primeiras turmas de 5ª à 8ª série. Parte-se do argumento sobre a importância do entendimento e da necessidade de transmissão/construção do conhecimento, fundados na inter-secção entre referências gerais da realidade social e das subjetivas. Constitui um trabalho 
educativo que valoriza, tanto o domínio dos saberes, como a capacidade criativa de cada aluno. Considerando que o fim maior da educação é a emancipação humana, definiu-se esta temática para o desenvolvimento da pesquisa documental e de campo, com o recorte para a proposta/prática educativa em 
alternância, escolhendo o Programa das CFRs como a referência para realizar uma análise que se propôs fecunda na articulação entre educação e trabalho educativo. Este estudo teve o objetivo de contribuir para o debate acerca da alternância e compreender os pressupostos e a prática educativa das CFRs e 
qual a sua importância para o jovem, a sua emancipação e sua relação com a política educacional do campo. Para isto, valeu-se, principalmente, das referências analíticas de autores, como Williams, Gramsci, Adorno, Freire, Shiva, Soares, Molina, Tonet, entre outros, todos também importantes para a 
construção deste trabalho. As fontes documentais estudadas, assim como as orais – os atores entrevistados – também permitiram, de modo insubstituível e significativamente, uma análise crítica sobre as proposições pedagógicas e a articulação entre a escola, trabalho familiar e educação, realizada na formação 
da CFRU, nas sessões de alternância entre Tempo Escola e Tempo Família. Os resultados são pontuados ao decorrer da estruturação dos capítulos, conforme se apresentaram nas diversas fontes e na leitura que destes se fez. Uma leitura que sinaliza para a afirmação de que é possível ultrapassar a ênfase sobre 
o tecnicismo, mediado na relação prática/teoria/prática, ainda presente na alternância, e, assim, poder fazer um trabalho educativo que pretenda contribuir para a formação de jovens com capacidade de ser, pensar e agir de fato como sujeitos de sua história
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A Educação Profissional, sendo direcionada em nosso país para o atendimento às classes trabalhadoras e configurando-se como elemento diferenciador entre os que ingressam nos cursos técnicos e os que permanecem nos cursos acadêmicos, instigou a procura de elementos explicativos para o fato. A classe 
trabalhadora é aquela que mais pressiona o contexto escolar; as instituições que de ensino, em lugar de abrigar cada vez mais um número significativo de alunos, tem visto esse contigente diminuir, apesar do forte estímulo existente para uma formação acadêmica/profissional cada vez maior e mais 
significativa. O estudo das leis educacionais surge como um elemento explicativo para essa singular situação. Encaminha a reflexão para a importância que tais documentos legais têm em um determinado momento histórico, numa comunidade específica e na influência formativa educacional e profissional 
daqueles que buscam essa formação.
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O presente trabalho objetiva analisar as relações existentes entre as políticas educacionais de caráter neoliberal e a educação escolar pública do Estado de São Paulo no período que circunscreve a atuação de Geraldo Alckmin como governador de São Paulo (2001-2006). Os estudos aqui sistematizados indicam 
que a política educacional paulista, no período analisado, se baseia em valores da indústria cultural e da racionalidade instrumental que dominam o mundo contemporâneo, resultando na quase total adequação desse sistema de ensino ao que Adorno classifica como semicultura. Essa adequação atende aos 
interesses do capital na medida em que praticamente anula as possibilidades de desenvolvimento de uma educação que leve à construção de um conhecimento capaz de (re)conhecer a perversidade da sociedade contemporânea e, portanto, que leve à emancipação, ou seja, à possibilidade e construção de um 
outro modelo de organização social. O trabalho foi desenvolvido a partir dos estudos e desafios propostos pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt à sociedade contemporânea, em especial textos de T. W. Adorno, Max Horkheimer e os trabalhos de alguns dos principais estudiosos da Teoria Crítica no 
Brasil.
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Pretende-se problematizar a classificação das "Fundações Municipais de Ensino superior", criadas por Lei Municipal, quanto á sua natureza Jurídica Público ou Privado. Pretende-se questionar os artigos 19 e 20 da LDB 9.394/96, que não atende á nossa questão. Busca-se, então discurtir a Legislação Vigente, 
LDB, Código Civil e outras, e como se dá a classificação em relação á categoria Público Privado. Se buscará, também, perceber a representação que os atores, internos e externos á estas escolas, têm quanto á sua natureza Pública ou Privada. O plano de Fundo da discussão são as Políticas Publicas para a 
Educação Superior no Brasil e a possibilidade de ocorrer transferência de recursos Públicos para grupos privados, nestas indefinições.
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Os campos da Amazônia norte Mato-grossense, hoje, muito além da presença da grande exploração capitalista e do agronegócio, se caracterizam como um espaço de sociodiversidade e o campesinato é uma das dimensões dessa realidade. Dentre os diversos segmentos que o compõe, estão também os sem-
terra. São trabalhadores que foram deixados à margem das benesses produzidas e prometidas pelo capital, principalmente durante o projeto colonizatório, ocorrido nas décadas de 1960/70. No norte de Mato Grosso não há como não reconhecer sua presença, muito menos “escondê-los” e/ou ignorá-los, pois 
constituim-se, de fato, como a cara mais nova do campesinato mato-grossense. É de uma pequena parcela destes que vamos nos ocupar neste trabalho, os integrantes da comunidade formada pelo Assentamento de Reforma Agrária do INCRA, a Gleba Mercedes V, Sinop/MT. O objetivo da pesquisa consiste 
em buscar saber que escola estes trabalhadores estão construindo dentro do Assentamento, ou seja, como a educação escolar é tratada pela comunidade após a conquista da terra. Ao considerarmos a realidade como processo, entendemos que, assim como a conquista da terra, a construção da escola se faz a 
partir de um conjunto de condicionantes, tanto internos quanto externos à escola e à comunidade. Importa-nos, sobretudo, mostrar que, quando vista numa perspectiva dialética, a escola, ao mesmo tempo em reproduz o status quo (limites), pode servir de instrumento de transformação social (possibilidades). A 
metodologia se caracteriza como um estudo de caso; a coleta de dados deu-se através de entrevistas semi-estruturadas e a análise orientou-se pela perspectiva histórico-crítica. A pesquisa tem, como pano de fundo, as questões que dizem respeito à terra, ou à Reforma Agrária, e à educação escolar ou Educação 
do Campo, em uma sociedade fortemente marcada pelas contradições impostas pela penetração do capitalismo no campo. As análises caminham no sentido de mostrar que estas podem ser melhor entendidas e/ou superadas na medida em que são tratadas numa perspectiva de interesses de classe, classe que 
vive do trabalho, os trabalhadores/povos do campo. Mesmo dentro dos limites impostos pelo capital, as possibilidades existem desde que nossas ações estejam dirigidas para além daquelas concebidas pelo projeto do capital, travestido sob as roupagens do neoliberalismo, cujos valores se reduzem à 
mercantilização da terra e do saber, aprofundando, cada vez mais, as divisões entre as nações e as classes sociais dentro delas.
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A presente pesquisa, Educação e Cidadania na perspectiva da Cidade Educadora: Uma Proposta para Frederico Westphalen, objetiva analisar e divulgar a Cidade Educadora como uma nova dimensão da Educação e refletir sobre a construção da cidadania, como processo que permite ao indivíduo tornar-se 
cidadão. Assegurar a educação para todos é fazer justiça social e garantir o direito de ter direitos. Essas premissas mostram os desafios que a escola e a educação enfrentam na tarefa de formar cidadãos que, numa proposta de Cidade Educadora, num mundo globalizado, são ou devem ser atores de inclusão 
social, de participação emancipatória, porque capazes de articular grupos sociais a projetos educativos. Nessa acepção, a educação não ocorre apenas nos espaços de educação formal, mas resulta das experiências vivenciadas em todos os espaços da cidade pela ação do conjunto das organizações 
governamentais ou não. Assim, o poder público e a sociedade, de forma articulada, exercem sua função educadora na busca da construção de uma cultura embasada na solidariedade entre indivíduos, grupos e sociedade. Sob esse enfoque, tão presente nos princípios da Cidade Educadora e de uma Educação 
Cidadã, secundado pela participação de vinte e seis entrevistados, coloco, par a par, educação/cidadania – valores/espaços educativos e Políticas Públicas, priorizando a criança como centro de atividades que asseguram a vivência de uma educação, na perspectiva dos princípios de uma Cidade Educadora. Para 
esse intento, o Trabalho aborda a análise do Marco Teórico da Cidade Educadora; os Princípios da Carta de Barcelona e registros, através da Secretaria Municipal de Educação, das modalidades de educação formal e de manifestações culturais da cidade; a constituição de um grupo de estudo (Fórum) sobre 
Cidade Educadora em parceria com a SMEC/Frederico Westphalen; e a construção de Políticas Públicas para a Infância em Frederico Westphalen. Discuto, também projetos e espaços educativos para as crianças do Município, com localização das mesmas, por bairro. Justifica-se incluir Frederico Westphalen 
no movimento de Cidades Educadoras por ter características e potencial voltados à educação, em todos os níveis, enfocando na Educação Infantil forte interlocução com sua comunidade
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A realização deste estudo teve como objetivo analisar as intenções e ações do poder público através da legislação educacional paulista, editada no período do Estado Novo, que vigorou entre 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945 e confrontá-la com os anseios e propostas de educadores e 
intelectuais renovadores, adeptos do escolanovismo. Procurou-se compreender, também, o contexto sócio-político dos agentes envolvidos nos planos, projetos e ações que influenciaram a edição da legislação, pertencentes às diversas correntes renovadoras e dos conservadores e defensores da escola de caráter 
humanista, de concepção dualista para formação técnica de trabalhadores em geral e das elites condutoras. Destacam-se alguns dos pensadores das duas correntes tais como: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, Armando de Salles Oliveira, Júlio de Mesquita Filho, Gustavo Capanema, 
Francisco Campos e Alceu Amoroso Lima. O estudo perpassa a expansão da escola primária e a reforma e ampliação do ensino secundário, normal, técnico industrial e agrícola. Analisa também a ampliação do nível superior e a concretização da Universidade de São Paulo além do esforço empreendido na 
elaboração e edição das Leis Orgânicas da Educação. Trata-se de um período de fechamento político que abarca uma legislação educacional pouco analisada e com poucas fontes de pesquisa. Conclui-se que a legislação elaborada neste período possibilitou a evolução de uma política educacional, em vários 
aspectos, tanto pelas propostas dos intelectuais renovadores como pela luta dos conservadores. Ao lado da edição das leis do ensino em território paulista, pode-se observar, num contexto político, social e econômico diferenciado e de mudanças significativas, como foi o do Estado Novo, o ideal de intelectuais 
e educadores, de várias tendências políticas em meio a vários embates, de organizar e reformar a educação para diminuir o analfabetismo e construir uma verdadeira nação. A legislação educacional paulista foi adaptada às exigências da Reforma Capanema, de grande significado e abrangência.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram lançados para orientarem as políticas educacionais de Estados e Municípios e subsidiar a elaboração das propostas pedagógicas das escolas. Com o objetivo de que as instituições educativas formem seus alunos para o exercício da cidadania, os parâmetros sugerem 
a introdução do trabalho com questões sociais para que, ao serem abordadas, possam desenvolver nos alunos a aprendizagem e a reflexão. As questões sociais teriam sua abrangência e complexidade tratadas a partir do trabalho com os temas transversais. Essa orientação, adotada nos níveis fundamental e 
médio, tanto em escolas do setor público quanto do privado, é incorporada às propostas pedagógicas das instituições e passa a direcionar a prática dos professores, que convertem esforços para que seja garantida uma formação para o exercício da cidadania. Nossa intenção nesse trabalho foi pesquisar se no 
ensino fundamental de primeiro ciclo de uma instituição privada os temas transversais atingiam o objetivo de propiciar melhor formação cultural ao aluno. Nessa perspectiva investigamos, por meio de um estudo de caso desenvolvido junto a uma escola particular de Piracicaba-SP, como os temas transversais 
eram abordados e, em que medida contribuíam para o aprimoramento da formação dos alunos. Os dados analisados, a partir das reflexões de Theodor W. Adorno sobre semiformação, indústria cultural e educação, revelaram que nas próprias diretrizes que orientam o trabalho com os temas transversais se 
encontram os impeditivos para a efetivação de uma educação com vistas a garantir aos indivíduos condições para o desenvolvimento do pensamento crítico. Assim, apesar dos esforços das professoras da escola pesquisada em desenvolver práticas pedagógicas - referendadas nos temas transversais - a fim de 
contribuir para o processo formativo dos seus alunos, tais esforços resultavam justamente no contrário: corroboravam com o processo de semiformação. Esperamos que o trabalho contribua para a reflexão dos educadores de que, ao seguirem tais orientações educacionais, pretendem formar seus alunos, 
quando, na verdade, tornam-se veículos de disseminação justamente daquilo que deveriam combater: uma formação empobrecida.
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O estudo objetiva demonstrar que há uma relação estrutural e estruturante entre as mudanças que vêm se processando no capitalismo tardio, nos processos produtivos, com implicações no mundo do trabalho e nas políticas públicas, especialmente, nas educacionais. Na composição do trabalho faz-se a 
cartografia da gênese das IES de cunho privado que se instalaram na cidade de Macapá/AP no período de 1990 a 2005, descrevendo as formas e estratégias utilizadas por estas para o seu posicionamento no contexto mercadológico local. Analisa-se os dilemas e desafios com os quais as IES lidam por atuarem 
em um contexto de mercado cada vez mais competitivo, suscitando possíveis caminhos que poderão ser saída estratégica para as mesmas não sucumbirem frente as demandas do mercado. Dois pressupostos auxiliaram como fio condutor na feitura da tese: se as IES de cunho privado, mesmo as sem fins 
lucrativos, estão sujeitas às regras do mercado, apesar das boas intenções manifestas em seus planos pedagógicos e documentos de gestão, seus propósitos finais devem ser o lucro, em não existindo esse, sucumbirão à implacável lei de livre mercado que as converteu em empreendimentos mercantis, razão 
pela qual necessitam focar suas estratégias de negócios no mercado. E, em virtude da nítida configuração de práticas concorrenciais entre as IES do setor, há um caminho, suspeita-se, previsível a ser por elas percorrido, qual seja, o do aligeiramento e precarização da formação. No entremear dos escritos 
evidencia-se que o fenômeno expansionista verificado no setor da educação superior no Brasil deu-se em razão da privatização do Estado engendrada no bojo das políticas neoliberais. A expansão ocorrida tem a marca da iniciativa privada e atingiu todos os recantos do país. Onde homens e mulheres 
estiverem, lá estará um empreendimento para ofertar este novo fetiche de consumo em que se transformou um bem social chamado de educação. Hoje, dada as suas características, o setor convive em meio à forte concorrência e alta competitividade, marcas e prenúncio de nova configuração do mesmo.
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Esta tese analisa a produção de políticas de currículo em realidades históricas específicas, delimitando o estudo em torno da política de currículo do município de Ribeirão Cascalheira – MT -, nas três últimas décadas do século XX. A delimitação ocorreu devido a possíveis movimentos de construção de novas 
hegemonias, por parte de protagonistas sociais, implicados na luta de posseiros por educação escolar e pela posse da terra. O objetivo é elucidar o processo de produção dessa política de currículo, destacando os recursos de construção de novas hegemonias, com o propósito de contribuir com avanços teórico-
práticos no campo do currículo e com a luta por democratização da educação escolar inscrita em reformas curriculares. Discute-se esta política a partir dos estudos que dão centralidade à cultura no campo do currículo, definindo-a como política cultural, como um processo cíclico de produção, seleção, 
ordenamento e distribuição de valores, significados e conhecimentos nos currículos escolares, envolvendo um conjunto de diferentes contextos, textos e arenas de ação, todos inter-relacionados entre si. Em coerência com essa definição, faz-se um esforço de deslocamento teórico-metodológico no sentido da 
centralidade da cultura na análise da política de currículo. O deslocamento é realizado a partir das contribuições da teorização pós-colonial, da noção de sertão e de pesquisas sobre política de currículo já realizadas, configurando um conjunto de noções, como geografia imaginativa, tempo intervalar, 
hibridismo e ambivalência. O resultado da análise indica que o processo da política de currículo em Ribeirão Cascalheira teve sua gênese marcada pela condição colonial do lugar e da identidade dos protagonistas dessa política de currículo. Identificam-se como protagonistas, os posseiros, a Prelazia de São 
Félix do Araguaia, os colonos sulistas, os latifundiários e o Estado. Na análise, destaca-se a existência de dois movimentos: a) um, marcado pela construção de relações de poder mais coerentes com os interesses e necessidades de grupos sociais, desfavoravelmente posicionados, movimento permeado por uma 
racionalidade mais potencializadora na seleção, ordenamento e produção de valores, significados e conhecimentos escolares; b) outro, de manutenção das relações de poder, com uma prática cultural caracterizada pela burocracia executiva do Estado e pela lógica da racionalidade técnica, permeando os 
diferentes textos e contextos da política de currículo, bem como a seleção, o ordenamento e a produção dos valores, significados e conhecimentos escolares. Ao final, considera-se que os dois movimentos permearam todo o processo da política de currículo analisada, ora em posição mais favorável, ora menos. 
Dessa permanência, destaca-se a disseminação da racionalidade mais potencializadora de uma política de currículo com perspectiva de construção de novas hegemonias. A disseminação ocorre por um movimento do local para o global e através de diferentes arenas de ação. destaca-se, ainda, a condição 
colonial da política de currículo analisada, condição inscrita sob formas híbridas e ambivalentes.
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No presente estudo procuro analisar as políticas do MEC em relação ao desenvolvimento do ensino médio privado fluminense. Para tanto, tomo como objeto de estudo privilegiado, o Centro Educacional de Niterói (CEN), instituição educacional reputada como de excelência nas décadas de 1960 a 1980. A 
periodização adotada cobre os anos de 1954-1970, pois refere-se à criação da FUBRAE (instituição mantenedora do CEN) e ao fim de um convênio de cooperação técnica celebrado entre o CEN e o MEC no período de 1960-1970. No que concerne ao referencial teórico-metodológico adotado, cabe indicar 
que este é um estudo situado na perspectiva da História Cultural, especificamente ligado ao campo de estudos da História das Idéias e Instituições Educacionais. As fontes documentais utilizadas constam de: documentos institucionais do CEN, documentos de órgãos oficiais sobre o CEN e depoimentos de 
atores institucionais do CEN. Ao fim deste estudo, foi possível compreender que, no âmbito das políticas do MEC para o período mencionado, havia espaço para o desenvolvimento de iniciativas pedagógicas experimentais de larga monta gestadas fora da esfera pública, financiadas, porém (ao menos em 
grande parte) com recursos públicos. Neste sentido, boa parte da reputação de excelência do CEN à esta época deve-se a tal subsídio financeiro e de cooperação técnica
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Esta tese, integrada à pesquisa Formação de Profissionais da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: concepções, políticas e modos de implementação , se situa nos campos da Educação Infantil, políticas públicas, infância, linguagem e letramento. Teve como preocupação central conhecer as 
concepções de infância, linguagem e letramento que permeiam os discursos e as práticas das diferentes instâncias da Educação Infantil da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Fundamenta-se teoricamente na produção relativa à história e política da educação da criança de 0 a 6 anos; na concepção de 
criança como produtora de cultura, cidadã de direitos e na linguagem enquanto espaço das inter-relações sociais e lugar de constituição da consciência, desenvolvimento e formação. Estes fundamentos foram delineados a partir de referencial bibliográfico específico de cada eixo de estudo, mas teve como 
pilares as idéias de Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin e Lev Vygotsky. O primeiro Capítulo discute a construção histórica e social da infância e aborda a situação da infância no Brasil, apontando os desafios postos hoje aos sistemas educacionais, no que diz respeito á Educação Infantil. O segundo Capítulo, 
abre as discussões às questões de linguagem que se relacionam à infância, fazendo indagações e propostas para a Educação Infantil. Traz a centralidade da linguagem escrita no mundo contemporâneo, infância e letramento, os processos de construção da escrita e os limites e possibilidades da literatura infantil 
para a criança de 0 a 6 anos. O terceiro Capítulo focaliza a Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro: após traçar o panorama da cobertura do atendimento da Educação Infantil, percorre a história da Educação Infantil no município e finaliza com as questões atuais identificadas em 
entrevistas e observações. 
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Esta dissertação integra a linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais e tem como objetivo compreender, no contexto das políticas educacionais no Brasil pós-aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), a expansão da Educação Superior, especialmente das licenciaturas, em 
Goiás. A pesquisa parte de uma contextualização das políticas e reformas educacionais implementadas pelo MEC, que trouxeram mudanças na organização, na estrutura e no funcionamento das Instituições de Ensino Superior (IES) e redefiniram o papel do ensino universitário no Brasil. Aborda-se o objeto de 
estudo por meio de pesquisa documental associada a reflexões acerca das políticas públicas para a educação superior no Brasil, apoiada na análise da produção teórica da área - especialmente em Medina (2006), Silva Jr. e Sguissardi (1997; 1999; 2000), Catani (1998; 2000; 2001; 2003). Dourado (1997; 1999; 
2000; 2001; 2003), Oliveira (2000; 2001; 2003), Chauí (1999; 2001) -, e em fontes documentais, que permitiram estabelecer um diálogo com os dados pesquisados. A conclusão dessa investigação é de que, em Goiás, diferentemente de outras regiões do Brasil, a expansão da formação de professores para a 
educação básica ocorreu por meio dos movimentos de interiorização e estadualização da oferta e da intermediação de uma instituição pública, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), criada em 1999, que possibilitou a criação de cursos em todo o interior do Estado, sendo a responsável pela oferta do maior 
número de cursos de licenciatura em Goiás
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Esta pesquisa objetivou verificar como foi construída a afirmação do direito ao ensino médio no ordenamento constitucional-legal vigente. Para isto apresento alguns aspectos referentes a transformações de vários gêneros ocorridas em nossa sociedade no decorrer de nossa história que acredito refletem na 
forma pela qual se delimita a afirmação do direito ao ensino médio no ordenamento constitucional-legal brasileiro. Na minha concepção, a afirmação deste direito no ordenamento constitucional-legal vigente se constitui, nos moldes como se apresenta hoje em nossa legislação, porque é reflexo de uma 
construção histórica. Utilizei para interpretar a afirmação de tal direito no ordenamento legal brasileiro algumas diretrizes que considero relevantes para este estudo. Sendo as diretrizes: o processo de descentralização/centralização, a definição de competências das esferas de governo, a obrigatoriedade e 
gratuidade do ensino médio, o dever do Estado para com a oferta deste nível de ensino e o estabelecimento da vinculação de recursos. Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método histórico. O procedimento adotado foi o de em primeiro lugar realizar a coleta de informações em fontes primárias e 
secundárias e num segundo momento realizar a interpretação das fontes primárias, com o auxílio de fontes secundárias, especialmente de estudos que se debruçam sobre o ordenamento constitucional-legal da educação brasileira. O ensino médio, última etapa da educação básica, para se constituir como é hoje, 
passou por uma trajetória histórica de muitas reformas e de pouco acesso a grandes parcelas da sociedade. Durante toda a nossa história do início da primeira república até os dias de hoje, alguns processos foram determinantes para a afirmação do direito ao ensino médio. A definição de competências para os 
entes federados, o processo de descentralização e centralização administrativo e normativo, a garantia da gratuidade e o estabelecimento na legislação de vinculação de recursos para a educação, são fatores que em todo o período estudado garante, em intensidade diferenciadas, o direito ao ensino médio. 
Porém, apesar de termos já em nosso ordenamento constitucional-legal fatores que garantem parcialmente este direito, ainda necessita-se de avanços para que se efetive de maneira contundente o acesso de todos a este nível de ensino, como a obrigatoriedade por exemplo. Ou seja, o direito de acesso a este 
nível de ensino foi muito restrito no início de nossa história, apresentando uma maior abrangência a partir do segundo período republicano e chegando quase que a total afirmação nos dias de hoje.
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Assinalamos as políticas públicas, o Estado e Organizações Não-Governamentais que assistem crianças e adolescentes empobrecidos e marginalizados, desde o Brasil-colônia. Confrontamos as políticas sociais e de higiene desenvolvidas com as políticas de desenvolvimento econômico e, ainda, com as 
medidas "sócio-políticas e educativas" implementadas que fizeram parte do cenário brasileiro até o século XX. Identificamos a emergência dos Movimentos Sociais que resultaram no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, buscando os indícios que permitiram surgir a Associação Beneficente São 
Martinho. Analisamos que tipo de cidadania vem sendo produzida pela Associação através do Programa Emergencial, num momento de acelerada reestruturação das funções do Estado Neo-Liberal na chamada Nova Ordem Mundial, refletindo sobre a produção desta cidadania, as políticas sociais e as reais 
condições de desenvolvimento de tais políticas no Brasil
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Esse trabalho de pesquisa tem o objetivo de contribuir para a análise das transformações ocorridas na organização do trabalho escolar e, principalmente, no trabalho e na identidade dos docentes que atuam na Educação Profissional, por meio do estudo de caso do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pelotas – CEFET-RS. Transformações essas produzidas tanto pela reestruturação do setor produtivo, quanto pelas recentes reestruturações da Educação Profissional. Nesse sentido foram analisadas as mutações no mundo do trabalho do pós-fordismo, abarcando categorias como: trabalho docente, trabalho 
imaterial, serviços, trabalho produtivo, trabalho cognitivo, trabalho relacional, competência, empregabilidade, gerencialismo, empreendedorismo ou auto-empresariamento. Categorias essas com enormes implicações sobre a identidade e a subjetividade do trabalhador na sociedade contemporânea, na qual a 
economia é, cada vez mais, baseada na informação e no conhecimento. A passagem para o pós-fordismo aponta para a instalação de novas relações entre as forças de trabalho e a sociedade. O paradigma fundamental do pós-fordismo, como modo de produção largamente socializado, é baseado na 
comunicação social de atores flexíveis e móveis, pois é ela que alimenta a inovação, as tecnologias da informação e a chamada economia do conhecimento. E este novo paradigma seria, portanto, o do trabalho imaterial. Assim, os professores que atuam na educação profissional na atualidade enfrentam novos 
desafios. As mudanças na organização do trabalho, os efeitos das novas tecnologias sobre a identidade e a cultura profissional, o papel dos sistemas simbólicos sobre o mundo do trabalho e as exigências de maior qualidade na produção e nos serviços, dão novas demandas à construção e reestruturação dos 
saberes e conhecimentos na atividade docente da educação profissional.
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 No cenário organizado pelas forças neoliberais no Brasil, ao longo dos anos 90, a educação assumiu importância estrtégica na construção de justificativas para as conseqüências das políticas macroeconômicas elaboradas por setores hegemônicos da globalização. A acentuada expansão do desemprego 
constituiu a mais emblemática conseqüência das políicas neoliberais, onde o mercado adquiriu a responsabilidade de grande regulador das práticas do cidadão e da comunidade, a solução para todos os males da sociedade. Já o Estado foi considerado atavicamente ineficiente, promovendo-se ferozes 
condenações ao Estado de Bem-estar Social nos países centrais do capitalismo ou ao Estado desenvolvimentista nos países periféricos e semiperiféricos. Neste sentido, no processo de reestruturação do capitalismo e de redefinição das funções do Estado, reconhecemos a reemergência do denominado 
"Terceiro Setor" como uma estratégia para viabilizar o processo de construção hegemônica do neoliberalismo. Esta dissertação teve como propósito compreender o gradual processo de transferência de responsabilidades públicas, na área educacional, para entidades privadas, na década de 90, no Brasil. O 
nosso trabalho procurou analisar uma das mais ousadas modalidades de privatização da educação pública, ou seja, o Estado delega o fornecimento de determinadas funções educacionais assegurando o financiamento às entidades privadas. Ao mostrarmos que o ajuste neoliberal se maifestou no campo 
educativo e da qualificação por um "rejuvenescer" do "Terceiro Setor", exemplificado o processo a partir da análise de relatórios e outros documentos do Programa Aumento da escolaridade / Secretaria Municipal do Trabalho / Cidade do Rio de Janeiro, entre 1997 e 2000, nos envolvemos no debate acerca 
dos limites entre o público e o privado, a organização da esfera pública e sua qualidade democrática. Enfim, para evidenciar o papel ocupado pelo "Terceiro Setor" no processo de privatização e desresponsbilização do Estado na área educacional, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica e 
documental,analisando as principais contribuições teóricas acerca do "Terceiro Setor" e dos vínculos existentes entre educação e neoliberalismo. Face ao crescimento das relações entre o Estado e as ONGs, urge submeter ao controle democrático a esera pública estatale não-estatal para potenciar a satisfação 
das necessidades da cidadania.
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Este trabalho tem por objetivo contribuir para a análise do papel da Educação Pública dentro do processo capitalista. Tomando como referência fundamental a Crítica da Economia Política e a Teoria do Valor de Karl Marx, esta pesquisa procura compreender a relação da Educação com as categorias 
fundamentais da socialização capitalista forma-mercadoria, valor de uso, valor de troca, valor, trabalho útil, trabalho abstrato, etc. Assim, podemos discutir e por em causa os usos sociais da escola pública, seus custos, bem como a necessidade crucial de disciplinar e qualificar os indivíduos, convertendo-os 
em força de trabalho para a produção capitalista. A constituição de sistemas públicos de ensino faz parte das Condições Gerais de Produção do Capital; estas, inicialmente, encontravam-se sob a égide dos Estados Nacionais; na medida em que as relações sociais capitalistas globalizaram-se e expandiram-se 
para a totalidade social, abarcando os tempos livres e o consumo, o Capital organizou a sociedade como Fábrica Social. Neste processo, ao passo que o eixo do poder político deslocou-se para a malha de poder sem fronteiras das empresas (entendida sob o conceito de Estado Amplo), examinamos através de 
documentos de organizações multilaterais, conselhos técnicos e governo, como o poder empresarial passa a determinar aspolíticas educacionais para a escola pública, visando à produção em larga escala da força de trabalho flexível adequada ao perfil exigido pelas empresas dentro das novas configurações do 
mundo do trabalho. Para tanto, empregamos uma metodologia de investigação que envolve a junção da análise da Economia Política com a leitura de documentos, desde o Movimento de Educação para Todos, PREAL, processo da constituição da LDB, PCNs, DCNs e o conjunto de reformas da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo. A leitura e a análise destes documentos demonstram como a atual política de reformas da escola pública se direciona à produção de trabalhadores precários e flexíveis. Finalmente, esta pesquisa procura contribuir para a compreensão do estado conflituoso das escolas atuais e 
da crise da educação pública, envolvendo alunos, professores e comunidade. Ao mesmo tempo, propõe novos horizontes de análise para futuras investigações
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 O presente trabalho, Empoderamento: formação cidadã em Fé e Alegria, foi desenvolvido a partir de três experiências educacionais do Movimento de Educação Popular Integral e Promoção Social, uma Federação Internacional. O Movimento surgiu em 1955, na Venezuela, e hoje está presente em 14 países 
latino-americanos e na Espanha. Atua no campo da Educação Popular com programas de educação formal, não formal e informal e sua proposta é desenvolver com os mais pobres uma educação que seja da melhor qualidade possível. Realiza suas atividades em uma rede de 2.830 unidades educativas, das 
quais 922 são escolas de educação formal, 46 emissoras de rádio, 671 centros de educação à distância, 1.187 centros de educação não formal. Nesta rede de centros, atende diretamente a 1.060.000 pessoas, entre elas, crianças, jovens e adultos. Envolve 33.750 agentes, dos quais 97,4% são leigos/leigas, e 
2,6% são religiosos/religiosas. Como resultados e impacto do seu trabalho, a instituição quer contribuir, em parceria com outros atores sociais, com um movimento de transformação social. O objetivo deste trabalho é, a partir da análise de três experiências em diferentes países (Peru, Colômbia e Brasil), 
compreender o nível de formação empoderadora de seus educandos e agentes com vistas a contribuir com a recriação da proposta do Movimento. As referências para o estudo foram os princípios institucionais do Movimento e outros teóricos, tais como, Paulo Freire, Marco Raúl Mejía, Enrique Dussel e 
Carlos Rodrigues Brandão. As experiências estudadas proporcionaram uma riqueza de elementos, tanto sobre aspectos positivos como limites que abrem possibilidades para a recriação da proposta. As experiências aprofundadas envolvem programas com educação formal e não formal. Elas são portadores de 
características comuns, como por exemplo, a coerência com os princípios do Movimento. A identificação dos agentes com os princípios e a proposta contribui para que os mesmos se sintam como integrantes e colaboradores de um grande movimento de Educação Popular em prol dos mais pobres. Há também 
peculiaridades em cada uma delas, por exemplo, a forma como organizam o trabalho e a relação dos gestores institucionais com o poder público. Em duas destas, há um vínculo estreito com o sistema público de ensino do país, inclusive com um nível de autonomia estrito. A dinâmica, a forma organizativa 
dos trabalhos no desenvolvimento das atividades educativas, são próprias em cada país e com bons resultados. O compromisso com a proposta e qualificação dos agentes e a boa infra-estrutura física contribuem para que exista um clima favorável nos centros educativos para o desenvolvimento dos trabalhos. 
As instituições proporcionam uma educação empoderadora de sujeitos para exercerem a sua cidadania em conjunto com os demais
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A globalização da economia demarca caminhos distintos para as diversas economias nacionais. Os países pobres e em desenvolvimento, submetidos às imposições das agências internacionais de financiamento (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional), reestruturam suas políticas de forma a se 
adequarem aos receituários econômicos dessas agências. No plano econômico, estas modificações asseguram a continuidade do envio de divisas ao exterior visando saldar o pagamento das dívidas externas, bem como reforçam o papel de subordinação destas economias às nações industrializadas. No plano 
político e social, reforçam-se as desigualdades sociais e esvazia-se a possibilidade de fortalecimento da democracia. No campo específico das políticas governamentais na área de educação, observa-se a assunção das agências multilaterais como referenciais para a análise das definições tomadas pelos 
governantes. No Brasil, especificamente, observa-se que as reformas do ensino médio-profissionalizante estruturou-se em bases que atendem aos princípios modernos de educação geral e profissional defendidos pelo Banco Mundial e pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe, bem como de 
parte do empresariado brasileiro, representados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pela Confederação Nacional da Indústria. Utilizando como fontes documentos produzidos por estas instituições e discursos proferidos por seus dirigentes máximos nos meios de comunicação (jornais e 
revistas), buscou-se provar a tese de que a reforma do ensino médio-profissionalizante, desencadeada em meados da década de 90, absorveu as proposições destas instituições, não pela pertinência das mesmas para uma mudança qualitativa da realidade educacional, mas pela identificação do governo brasileiro 
com o pensamento neoliberal e pela implementação de uma política submissa aos interesse do capital financeiro internacional. A principal mudança pedagógica decorrente desta nova legislação é o fortalecimento da dualidade do interior do sistema educacional brasileiro. Estabelece-se com a reforma do 
ensino médio uma educação de forte conteúdo propedêutico, voltado para as classes mais abastadas, e, para as camadas populares, uma educação profissional aligeirada, esvaziada de conteúdos fundamentais à construção de um sujeito crítico em relação à realidade sociopolítica brasileira
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Este estudo está inserido na Linha de Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e toma como eixo central o campo das políticas da educação superior. O trabalho buscou identificar, analisar e compreender quais foram os modelos e 
práticas gestoriais presentes no processo de criação e implantação da Universidade Federal do Tocantins (UFT), no contexto da sua relação com a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), e suas reestruturações frente às políticas educacionais desenvolvidas para a educação superior, nos anos 90 do 
século XX. A análise procurou situar tal processo no contexto mais amplo em que ocorreram mudanças no mundo do trabalho, no papel e na atuação do Estado, ao lado das reformas na administração pública brasileira. O estudo evidenciou que, embora os elementos propostos pelas reformas estejam presentes 
na gestão da universidade, ainda é comum a presença de relações patrimoniais, carismáticas e, sobretudo, burocráticas, desenvolvidas ao lado de uma gestão do tipo gerencial. Em relação ao aspecto metodológico, o referido estudo tem caráter investigativo e trabalha na perspectiva de uma abordagem 
qualitativa, por acreditar que essa linha de condução da pesquisa possibilita a construção de uma visão mais global e articulada do objeto investigado, assim como sua inter-relação com os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Após uma análise dos condicionantes sócio-históricos que permearam 
o desenvolvimento da educação superior no Brasil, o estudo focalizou o processo de criação e implantação da UFT, buscando apreender elementos sobre a problemática da pesquisa, por meio da coleta de dados, utilizando, como instrumentos, a entrevista semi-estruturada, a aplicação de questionário online, 
bem como, a análise de documentos diversos. Ficou evidenciado que, por um lado, a UFT foi criada num contexto de transformações no campo da educação superior, contexto em que as propostas para a implantação do modelo de gestão gerencialista era enfatizado como uma necessidade, e que, por outro 
lado, ainda predominavam elementos de uma gestão patrimonial, carismática e burocrática, que se confundiam nas organizações das atividades acadêmicas dessa instituição.
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O presente trabalho apresenta uma análise das políticas públicas de juventude criadas no âmbito da área da Assistência Social na cidade de Campinas (SP). Para isso utilizou-se como referencial teórico os conceitos de juventude e de política social. Nesta pesquisa busca-se compreender como as políticas 
foram implementadas e desenvolvidas na cidade. Para tanto, realizou-se a análise de documentos oficiais referentes aos respectivos programas de juventude, a busca de literatura que abordasse os assuntos pertinentes e também entrevistas com os gestores públicos municipais. A decisão por um estudo de caso 
centrado na realidade atual considerou a importância das gestões municipais no processo de democratização da sociedade ocorrido a partir dos anos 80. A escolha pela cidade de Campinas se baseou no fato dela ser uma cidade de grandes proporções, o que possibilitou a ela figurar-se como um potencial 
"termômetro" da atual realidade dos grandes centros urbanos brasileiros, nos quais a presença do grupo em questão é bem representativa. As conclusões indicam que as políticas em questão sofreram de uma ambigüidade central: proporcionaram maior visibilidade e importância do segmento juvenil, mas 
padeceram com a dificuldade no acompanhamento e avaliação dos programas
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Esta pesquisa apresenta a análise das condições de trabalho em uma escola estadual paulista para o desenvolvimento do Ciclo II de Ensino Fundamental em regime de Progressão Continuada, modelo organizacional adotado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo a partir de 1998 para toda a sua 
rede escolar. A pesquisa foi proposta tendo em vista, a cada reforma de ensino implantada nas últimas décadas do séc. XX, a desqualificação que foi ocorrendo no ensino e no trabalho dos professores e do processo de responsabilização desses docentes pela não consecução dos objetivos explicitados para 
educação nas escolas estaduais, sem considerar os demais fatores que condicionam esse trabalho. Esta pesquisa foi conduzida em três etapas: estudos teóricos referentes à evolução do trabalho e da oferta da educação nas sociedades contemporâneas capitalistas que contribuíram na delimitação da questão 
orientadora da coleta dos dados e das categorias de análise dos mesmos; companhamento das atividades escolares (2007) incluindo entrevistas com professores, gestores da escola e funcionários e, finalmente, a análise dos dados coletados sobre a dinâmica de funcionamento de uma escola estadual da região 
metropolitana de Campinas. A análise dos dados revelou incompatibilidades e contradições na própria legislação e entre esta e as condições de trabalho disponibilizadas na escola. Este fato torna mais difícil o desenvolvimento de ensino qualificado no regime de progressão continuada e da formação 
profissional dos docentes em serviço. Essas condições de trabalho encontradas na escola contribuem para que esse regime se caracterize como mais um mecanismo de seletividade e exclusão de muitos alunos e para precarizar o trabalho de ensinar. Palavras-chave: progressão continuada, reformas do ensino, 
condições de trabalho, trabalho docente, seletividade e exclusão
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A cidade de São Paulo apresenta-se como uma cidade capitalista global periférica. As contradições com relação à distribuição da riqueza, o acesso a direitos sociais e a apropriação do espaço urbano são evidentes. Por meio de uma análise do papel do Estado na sociedade contemporânea, busca-se verificar o 
alcance e o significado das políticas educacionais implementadas por meio da construção dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), grandes complexos nos quais são oferecidos à população serviços de educação formal para crianças e jovens – desde creches, escolas de educação infantil e de ensino 
fundamental, além da educação de jovens e adultos – bem como acesso às práticas culturais, esportivas e de lazer. Investiga-se a dinâmica de funcionamento dessas unidades educacionais buscando-se compreender como a oferta de outras oportunidades educativas além do ensino formal alteram as formas de 
gestão e de organização desse equipamento público. Foram realizadas atividades de observação, especialmente aos finais de semana, em duas unidades, em diferentes bairros, além de visitas esporádicas a outras três unidades. Por meio da análise de documentos e de entrevistas realizadas com gestores, ex-
gestores, coordenadores de núcleos de educação, cultura, esportes e lazer, professores, prestadores de serviço e lideranças comunitárias, no total de 25 sujeitos, pôde-se levantar uma série de questões recorrentes que implicam numa revisão das formas de gestão desse tipo de complexo educacional. Ao 
observar-se os Centros Educacionais Unificados constata-se a “espetacularização da política educacional”, usando-se um discurso de reforma urbana e de oferta de lazer à população na tentativa de legitimar tal intervenção. A engrenagem do clientelismo político que se instalou em São Paulo, algo histórico na 
cultura política brasileira, aperfeiçoado na gestão Marta Suplicy (2001-2004) e enormemente aproveitado pela gestão subseqüente, Serra-Kassab (2005-2008), beneficiou-se com a criação de cerca de 13 cargos comissionados em cada CEU para a composição de equipe gestora, sem que haja uma discussão 
democrática e um controle das organizações locais sobre os serviços prestados à população. O Estado, entendido como estrutura política integrante do sociometabolismo do capital, é incapaz de impedir a desigualdade e as formas de segregação sociais. As políticas educacionais, dessa forma, têm sido 
incapazes de oferecer possibilidades de construção da igualdade. A arquitetura educacional foi o grande espetáculo oferecido à população, sem alterar significativamente a qualidade da escola pública municipal. Observou-se que, ao incorporar o lazer à educação por meio desse tipo de intervenção colabora-se, 
contraditoriamente, para a descaracterização das atividades culturais, do esporte e principalmente do lazer enquanto possibilidades educacionais, já que os grandes complexos apresentam um custo social enorme diante do que oferecem como educação não-formal. Nesse sentido, a política educacional, ao tratar 
a própria educação como espetáculo, fez uso do lazer como seu mais nobre adereço.
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 A presente dissertação, Educação & Voluntariado: uma parceria produtiva, analisa os discursos que articulam a educação e o voluntariado, problematizando as propostas que pretendem criar a cultura do voluntariado na escola. Tendo como corpus analítico duas Ações de Voluntariado – Ação Tribos nas 
Trilhas da Cidadania e Ação Selo Escola Solidária 2003 –, procura-se descrever e analisar os mecanismos e procedimentos utilizados na promoção de uma cultura do voluntariado. Com base em algumas que nele se inspiram, esta investigação procura, na articulação de alguns discursos, as possibilidades de 
essa cultura estar envolvida com formas de governamento dos sujeitos. Analisam-se os mecanismos que envolvem múltiplas parceiras, as quais criam as condições necessárias para que essas propostas sensibilizem os estudantes, os professores e as escolas a fazerem parte dessa cultura. Por meio de 
procedimentos avaliativos, as Ações de Voluntariado premiam as escolas e, ao mesmo tempo, produzem e controlam determinados saberes a serem priorizados nos currículos escolares. Dessa forma, as Ações envolvem a todos, reforçando os discursos pedagógicos tidos como verdadeiros no contexto escolar. 
Tais discursos tendem a deslocar o papel do professor e a centrar o processo educativo no “aprender fazendo”, almejando a construção de um sujeito cidadão, autônomo, solidário, auto-responsável, que esteja em contínuo processo de aprendizagem. Argumenta-se que os saberes envolvidos nas práticas de 
voluntariado, como autonomia, solidariedade, responsabilidade, etc., mesmo sendo entendidos como alternativos, tanto ao currículo escolar considerado tradicional quanto a um sistema que produz os problemas sociais que produz os problemas sociais, são também produtivos a uma governamentalidade 
neoliberal.
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Este estudo procura identificar as relações existentes entre as mudanças internas desencadeadas na maior rede pública de educação profissional da América Latina, o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS, e a política educacional do atual governo federal. O objetivo é constatar 
a nova organização da educação profissional de nível médio na rede do CEETEPS, a partir das exigências impostas pela Lei nº 9.394/96 e sua regulamentação. As mudanças foram implementadas sob o discurso da nova ordem mundial, da melhoria da qualidade de vida e da relação custo/benefício das 
unidades de ensino, das novas exigências demandadas pela reestruturação produtiva e da adequação curricular ao modelo de competências na organização didático-pedagógica do ensino técnico. A partir da pesquisa bibliográfica e documental, complementada por entrevistas semi-estruturadas, foi possível 
identificar as motivações e as perspectivas de reorganização administrativa do CEETEPS. As constatações do presente estudo revelam que as transformações implementadas na formação profissional de nível médio desconsideraram a história desta modalidade de ensino, as pesquisas e estudos até então 
realizados. Indica, ainda, a subordinação aos ditames de agências internacionais, que em troca de recursos financeiros, influenciam os rumos da nossa educação. As consideráveis mudanças que vêm ocorrendo na rede do CEETEPS indicam avanços desejáveis e refletem, também, a sintonia com a política 
desenvolvida pelo governo federal
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O presente estudo constitui-se de uma avaliação do processo de municipalização da Educação Infantil no campo, desenvolvido em cinco municípios do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais: Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Minas Novas e Virgem da Lapa. Buscou-se registrar e compreender 
os processos de mobilização política ocorridos naquela região, com o intuito de garantir a educação ás crianças de zero a seis anos de idade. Para tanto, a metodologia do estudo envolveu três procedimentos: análise de documentos como a legislação da Educação Infantil e documentos referentes ao Programa 
de Formação em Serviço para Educadores Infantis – PFSEI, elaborado pelo Fundo Cristão para Crianças – FCC, com a participação dos assessores pedagógicos, educadoras sociais e educadoras infantis das Associações Comunitárias conveniadas à citada instituição); entrevistas com lideranças que direta ou 
indiretamente empreenderam ações políticas junto às prefeituras municipais para atingir o financiamento da educação Infantil pelo Estado e o acompanhamento de parte deste processo por meio da observação participante da pesquisadora, entre 2004 e 2006. Os resultados traçaram a trajetória do referido 
programa, que foi marcada, a partir do ano de 2004, por uma gradativa conquista popular da transferência do atendimento às crianças apadrinhadas pelo Fundo Cristão para Crianças para as prefeituras. Observou-se que tal processo estabeleceu tensões, rupturas e novas formas de interação entre a sociedade 
política e as Associações Comunitárias locais, através de ações e lutas das educadoras sociais e das educadoras infantis. Registrou-se o histórico atendimento precário à infância no campo o que ajudou a compreender que uma legislação por si só não garante o direito à educação. Os estudos de Gramsci e 
Mainardes ofereceram elementos teóricos para que fossem realizadas discussões acerca das relações entre o Estado e a sociedade civil, pautadas por pressões e tensões que caracterizam processos em movimento e não-lineares.
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O presente trabalho realiza uma análise sobre as relações estabelecidas entre educação e desenvolvimento no âmbito oficial, compreendendo o período entre o mandato do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e o último governo militar. Utilizamos como fontes primárias, principalmente, os planos 
globais e setoriais de educação elaborados à época em questão. Após a criação da CEPAL, em 1948, presenciamos o rompimento com a tese das vantagens comparativas, que atribuía aos países periféricos o papel de exportadores de matéria-prima e importadores de produtos manufaturados. Desse modo, 
intensificou-se a busca de meios para promover a industrialização do mundo subdesenvolvido, considerando-se prioritária a intervenção do Estado na economia pela utilização do mecanismo do planejamento, a fim de administrar e dinamizar a alocação de recursos escassos. No cenário da Guerra Fria, que 
opunha o Ocidente cristão ao comunismo ateu, a ideologia do desenvolvimento foi largamente disseminada. A partir de 1955, os teóricos do ISEB reforçaram as bases de sustentação da doutrina desenvolvimentista no Brasil, pretendendo acelerar a expansão econômica do país. A industrialização brasileira foi 
efetuada, em grande parte, por intermédio da transferência de tecnologias poupadoras de mão-de-obra e de um aumento do endividamento externo. Valorizavam-se os investimentos em capital físico em detrimento às políticas sociais, uma vez que estas eram tidas como excessivamente dispendiosas. 
Divulgava-se a idéia de que, no futuro, os benefícios da prosperidade atingiriam a população de forma geral. Entretanto, as políticas econômicas adotadas implicaram em um processo crescente de concentração de renda. Para justificá-lo, incorporou-se, gradativamente, aos planos de governo o discurso do 
valor econômico da educação para o desenvolvimento, no que se refere à formação de recursos humanos devidamente capacitados para lidar com novas tecnologias; dessa forma, os indivíduos contribuiriam para atingir os objetivos nacionais estipulados nesses documentos e, ao mesmo tempo, adquiririam 
mobilidade social, ou seja, os mais talentosos poderiam ascender socialmente. Assim, o mito da escola redentora legitimou a exclusão social gerada no seio do sistema capitalista, ao ocultar a baixa capacidade da estrutura produtiva existente para absorver trabalhadores qualificados
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Neste trabalho analisamos a rearticu1ação da ideologia liberal para a manutenção do modo de produção capital destacando a centralidade da questão educacional nesse ideário. A educação foi apresentada ao longo da história do pensamento liberal como condição para o progresso individual e como fator 
essencial para a promoção do bem-estar geral. Em particular, os liberais atribuíram à educação escolar a tarefa de construir uma sociedade 'Justa", ou seja, o papel de realizar a integração social.Verificamos que as diretrizes da atual reforma educacional, nos âmbitos internacional e nacional estão impregnadas 
de objetivos ideológicos a pretexto de promover a "inclusão social". Desta forma, analisamos a ampliação da concepção de conteúdo escolar proposta pelos Parâmetros Curriculares do Brasil e sua função de legitimar a "nova ordem" econômica.
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Este trabalho tem por finalidade a análise da Educação Infantil, na década de 80, no Brasil e, em especial no Município de Bauru. Análises voltadas para a realidade da Educação Infantil no Brasil e em vários Municípios, ampliam consideravelmente a literatura contemporânea. Os movimentos gerais de luta e 
discussão da situação da criança têm suscitado preocupações e provocado conquistas, destacando-se a incorporação deste nível de ensino na Educação Básica, proposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Na busca de um embasamento da análise 
levantamos subsídios e desenvolvemos reflexões sobre o crescimento quantitativo do atendimento, os movimentos sociais, as conquistas no âmbito da legislação, a formação dos profissionais de Educação Infantil, as inovações e políticas educacionais, os estudos, pesquisas e teorias pedagógicas, em âmbito 
nacional, que, mediatizadas posteriormente, contribuíram para a análise da Educação Infantil no Município de Bauru-SP. A implantação da Pedagogia Freinet, no Município de Bauru, na administração Tuga Angerami, foi destacada no trabalho, partindo da análise de documentos, dados obtidos, leis, 
publicações dos meios de comunicação e depoimentos feitos pelos profissionais da Educação Infantil e Secretários da Educação que atuaram no período. A pesquisa revelou a problemática de uma proposta pedagógica implantada pelo Poder Executivo, num contexto político conturbado e encaminhamento de 
ações nem sempre adequadas que, embora tenham provocado conflitos e divisão de opiniões entre os professores, foram um marco para mudanças.
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Neste trabalho analisamos as reformas educacionais nacionais empreendidas no Brasil, no período de 1995-2002, particularmente a política educacional nacional para o ensino médio e profissional, com financiamento externo do BID. No primeiro capítulo buscamos compreender o desenvolvimento 
econômico brasileiro, suas implicações na constituição do Estado e as suas articulações com o capital financeiro, como forma de apreender as relações que o constituíram historicamente. No segundo capítulo pretendemos compreender os pressupostos e justificativas dos nossos liberais, particularmente dos 
que dirigiam o governo no período de 1995-2002, para desembocar na discussão das implicações e dos desdobramentos gerados com a implementação da política educacional nacional para o ensino médio e profissional. Analisamos especialmente as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e 
técnico-profissional e os programas nacionais: o PROEP - Programa de Expansão da Educação Profissional, dirigido pelo Ministério da Educação em conjunto com o Ministério do Trabalho e com empréstimo externo contraído junto ao BID no valor de 250 milhões de dólares e com contrapartida nacional de 
250 milhões de dólares, totalizando 500 milhões de dólares, aprovado em novembro de 1997 e o PROMED - Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - Projeto Escola Jovem, dirigido pelo MEC, com recursos da ordem de 1 bilhão de dólares, sendo 500 milhões de dólares oriundos de empréstimo 
externo com o BID e a contrapartida nacional os outros 500 milhões de dólares, aprovado em novembro de 1999. No terceiro capítulo retomamos o exame das implicações do financiamento externo à educação brasileira, buscando compreendê-lo como um dos componentes dos ajustes estruturais impostos 
pelas agências financeiras internacionais (BID, Banco Mundial e FMI), e analisamos o financiamento externo para os programas PROEP e PROMED. Por fim, realizamos algumas considerações e questionamentos sobre as determinações da política educacional brasileira, ao examinarmos o como se 
sustentam e se consolidam as reformas empreendidas, verificando os motivos financeiros e institucionais e as razões econômicas e ideológicas que as engendram, sob a égide do capital financeiro e ancorado numa política estatal e privatizante, sustentada pelos nossos (neo)liberais
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 A configuração do mundo contemporâneo, caracterizada pela globalização econômica, pela crise do welfare state , predomínio dos paradigmas neoliberais, exclusão social, desemprego, novas tecnologias e pelo culto à mercadoria, tem suscitado discussões importantes no campo conceitual das ciências 
sociais. Termos recorrentes como cidadania, identidade cultural, multiculturalismo, diversidade, pluralidade, alteridade, globalização, neoliberalismo e exclusão social constituem-se em importantes conceitos que, pensados em seus espaços e tempos históricos específicos, tornam-se fundamentais para a 
compreensão, análise ou mesmo interpretação deste novo quadro social-histórico. A implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a partir do final dos anos 90, revela importantes aspectos sobre a inserção do Brasil nesta nova conformação do mundo, sua relação com 
diversos organismos internacionais na implementação de políticas públicas e sua articulação à economia de mercado. De um lado, busca-se implementar uma proposta curricular que apresenta métodos, conteúdos e objetivos para a construção de um "novo" cidadão, articulado às necessidades impostas pelas 
novas conformações das relações de trabalho e que respeite as diversidades culturais em meio à globalização econômica. De outro, observa-se que a expansão dos paradigmas neoliberais tem provocado perda dos direitos civis, políticos e sociais adquiridos. Este estudo tem por objetivo analisar as abordagens 
teóricas que fundamentam a proposta curricular para a área de História nos Parâmetros Curriculares Nacionais e suas respectivas concepções de cidadania. Tal objetivo tem como pressuposto a idéia de que as novas configurações do mundo contemporâneo apontam para a exigência de se compreender a 
educação e sua articulação com as diversas estruturas que compõem a realidade social. Nesse sentido, a História tem sido (re)pensada em suas diversas concepções teóricas, visando resgatar um ensino que conduza o indivíduo à condição de sujeito do processo histórico, à autonomia e ao poder de criação 
frente às imposições de um modelo econômico gerador e reprodutor da exclusão e injustiças sociais.
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 O tema de nossa dissertação é o continuísmo pedagógico que perpassa as reformas educacionais promovidas pelos Estados modernos. Procuramos sustentar a tese de que uma reforma educacional representa a continuidade de uma pedagogia dominante e que sua função é apenas a de realizar modificações 
pontuais, variações específicas dentro de um mesmo modelo de ensino. Dividimos nosso trabalho em quatro capítulos. No primeiro capítulo, definimos o conceito de Imagem dogmática do pensamento, relacionando-o à pedagogia dominante, ao Saber e ao Ensino. No segundo, apontamos os vínculos e as 
relações entre o Estado, a forma-Estado e a Educação e entre essas figuras e a prática de uma ciência régia e a formação de uma subjetividade geral, mediante o ensino de um Saber oficial, cujas relações compõem o processo de produção do Sujeito e do Mundo e são responsáveis, por conseguinte, pelo 
abandono da relação entre o pensamento puro e a terra. Já no terceiro capítulo, descrevemos os pontos de dominância de um regime significante, a estrutura e a organização arborescentes desses pontos, de que o centro é ocupado pela Imagem dogmática de pensamento, a Imagem-Árvore, procurando apontar, 
ao mesmo tempo, as linhas de fuga potenciais, rizomáticas, que lançariam o pensamento à superfície da terra, sobre o plano de imanência, e para além da dominância do regime significante. No quarto capítulo, recolocamos o problema do pensamento, “o que é pensar?”, cuja construção de uma resposta 
redefine a prática do ensino e da aprendizagem; retomamos o problema do pensamento à procura de buracos nas segmentaridades duras da Imagem arborescente, os quais sejam linhas de fuga e limiar para a construção de uma aprendizagem sem imagem, uma aprendizagem voltada para o pensamento puro, 
imanente-criativo e que situe o pensamento num fora, segundo uma pedagogia menor. Por fim, concluímos nossa jornada com as últimas palavras da conferência do Professor Challenger, um ser de dupla articulação e criador, segundo ele, de uma nova disciplina, um novo saber.
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Este trabalho insere-se na discussão sobre o público, o privado e o comunitário na educação brasileira, abordando as questões do abandono das teses da democratização, da igualdade e da inscrição da educação no âmbito do assistencialismo como parte do processo de modificação/redução da intervenção 
estatal nas políticas+F25 sociais, legitimado pela metamorfose dos conceitos que se verifica no âmbito educacional e articulado ao esvaziamento da luta pela escola pública e ao fortalecimento do denominado 'terceiro setor' da sociedade. Tem como objeto de estudo a Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade-CNEC, uma instituição que possui uma presença significativa na educação brasileira e na política educacional, oferecendo escolas da educação infantil ao ensino superior, bem como atividades sociais diversificadas, assumindo o discurso de uma via entre o público e o privado, entre o Estado e o 
Mercado, para tanto, utilizando o mecanismo de embasamento no tema da comunidade.
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Abordamos as diretrizes curriculares para a enfermagem no Brasil, aprovadas em 2001. Objetivou: contextualizar e resgatar seu processo histórico de elaboração, discutir o conteúdo que foi aprovado e, fornecer elementos para orientar a elaboração de projetos político-pedagógicos. A primeira versão foi 
protocolada no Ministério da Educação em 1999 e teve repercussão negativa ao identificar-se a reintrodução das habilitações bem como, a oferta de cursos seqüências. Uma segunda proposta foi elaborada em 2000 tramitando em paralelo, sendo aprovada. Identificamos como princípios pedagógicos presentes 
nas diretrizes a educação centrada no aluno e o professor como facilitador, a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, a pedagogia das competências e do aprender a aprender; o conceito de flexibilidade; a pesquisa com outra configuração no texto legal; a licenciatura em enfermagem, o Sistema 
Único de Saúde como foco da formação e a atuação da Rede Unida. Evidenciamos que o contexto da educação superior e da saúde em progressivo processo de privatização, bem como as mudanças econômicas com a globalização financeira, a atuação de agências internacionais conformaram o panorama das 
mudanças na graduação no Brasil nos anos 90.
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A prática esportiva escolar e os jogos esportivos escolares são atividades que se fazem presentes no cotidiano das escolas, envolvendo estudantes, professores, dirigentes educacionais, pais, funcionários, políticos e comunidade em geral. Tais atividades devem ser planejadas, executadas e avaliadas conforme 
uma política educacional fundamentada em pressupostos pedagógicos e educacionais, desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de analisar o planejamento e a prática esportiva nas aulas de educação física, nos jogos internos da escola e nos jogos entre escolas no contexto das políticas educacionais e 
do projeto político-pedagógico de uma escola da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Foram considerados os aspectos de formação humana e desenvolvimento da cidadania. O processo metodológico consistiu de um estudo de caso, na perspectiva qualitativa, com observação in loco do 
desenvolvimento das práticas esportivas e dos jogos escolares internos da escola e jogos esportivos escolares entre escolas, da 36ª CRE, Coordenadoria de Educação, município de Ijuí, RS. No estudo, constatou-se discordância entre o planejamento e a prática, bem como significativa influência do sistema 
esportivo na lógica do rendimento. Faz parte, também, do presente estudo uma proposta para as práticas esportivas escolares, fundamentada em pressupostos de formação humana, desenvolvimento social e cidadania.
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Esta tese se insere na relação que se estabelece entre os campos da Sociologia da Educação, dos Estudos do Currículo e da Formação de Professores. A escola pública do Município do Rio de Janeiro é o locus desse trabalho com a multiplicidade de fatores que circulam em seu interior. Numa interface com 
esses campos, apresento meu interesse pelas políticas públicas curriculares que circulam na escola, impregnados do meu olhar de professora de matemática. O objetivo geral desse trabalho foi compreender de que forma as políticas curriculares traçadas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria Municipal de Educação (SME_RJ) chegam à escola pesquisada (Escola Única) e como os professores se apropriam dessas políticas. Para isso procurei identificar elementos da cultura docente e discente que se inseriram no espaço escolar, na perspectiva de TURA considerando que existe uma 
“circularidade entre culturas docente e discente” que dialogam sem abandonar suas posições hierárquicas, que foram construídas historicamente no espaço escolar. A observação do cotidiano escolar foi o elemento principal que constituiu o trabalho de cunho etnográfico na escola. Para alargar a visão sobre a 
Escola Única e revelar as múltiplas maneiras como as diferentes práticas e apropriações de professores/as e alunos/as se configuram no espaço escolar, elegi um eixo principal, políticas de currículo no cotidiano escolar e outros dois eixos secundários: as práticas pedagógicas no cotidiano escolar e as 
apropriações dos alunos sobre Matemática. Os conceitos de recontextualização (BERSNTEIN) e hibridismo (CANCLINI) interpretado por LOPES, as implicações das novas tecnologias das políticas curriculares na subjetividade do professor/a, abordadas por BALL, e os componentes da cultura matemática, 
trazidas por BISHOP, foram os fundamentos teóricos que contribuíram na leitura e interpretação dos dados colhidos na Escola Única. A pesquisa revelou embates no âmbito das políticas públicas e seu reflexo nas rotinas da Escola Única. Destaquei uma “leitura positiva” (CHARLOT) nos relatos de práticas 
dos professores/as de matemática e de outras disciplinas. As apropriações dos alunos sobre a Escola Única revelaram diferentes conteúdos (BARDIN) que foram relacionados a três diferentes objetos de referência: a Matemática escolar, a Matemática como ciência e a Matemática fora da escola. A reflexão 
apoiada na análise de conteúdo compõe um dos eixos secundários de escolha na organização e análise dos dados, que marcam a forma como a Matemática se constitui para os alunos da Escola Única.
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O presente estudo investigou a evolução do atendimento educacional especializado de alunos com necessidades educacionais especiais, no município de São Paulo, enfatizando a organização e implantação de recursos especiais junto a escolas municipais, no período de 1986 a 1996. Foram realizadas análise 
documental e de conteúdo dos textos legais e documentos oficiais, com o propósito de verificar se os princípios defendidos encontravam amparo nas propostas de atendimento educacional apresentadas. As interpretações e considerações que emergem dessa investigação se assentaram em referenciais teóricos 
apresentados por autores que estudam a política de educação especial no Brasil. Na reconstrução da trajetória da educação especial constatou-se que, desde meados da década de 40, o município de São Paulo tem prestado atendimento educacional e/ou médico-terapêutico aos que apresentam necessidades 
educacionais especiais. A partir da administração de Jânio da Silva Quadros (1986-1988) as propostas de atendimento educacional especializado seguiram duas direções: uma passou pela ampliação do atendimento educacional de portadores de deficiência auditiva em escolas municipais de educação especial 
e, ainda, pela manutenção de convênios com instituições especializadas privadas; outra que propôs o atendimento desses alunos nas escolas regulares, com respaldo de recursos especiais. Do estudo das propostas de três gestões municipais (Jânio  1986/1988; Luiza Erundina  1989/1992; Paulo Maluf  � � �
1993/1996) pôde-se depreender que todas apresentavam como princípio norteador a integração escolar desse alunado. Para atender a tal propósito, cada administração apresentou um tipo de programa. Todavia, constatou-se que sua concretização se deu pela oferta de atendimento pedagógico especializado em 
um único tipo de recurso especial  a sala de recursos. O modelo de atendimento, tal como o implantado, deixa de considerar que diferentes necessidades educacionais especiais requerem formas diversas de organização do ensino.�
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A reforma educacional na década de 1990 foi condicionada pelas metas do ajuste fiscal, o que acabou por redefinir o papel do Estado no financiamento e oferta dos serviços de ensino, levando a um deslocamento da fronteira entre as responsabilidades públicas e privadas na promoção da educação de pessoas 
jovens e adultas. Destacam-se, na referida década tendências à proliferação de provedores e à multiplicação de programas de Educação de Jovens e Adultos - EJA, implementados em parceria entre agentes governamentais e nãogovernamentais. Nesse período, a agenda para o analfabetismo era configurada em 
um processo de descentralização do Estado sobre as responsabilidades educacionais tendo como objetivos econômicos, sociais e políticos: diminuir o déficit público, ampliar a poupança pública e a capacidade financeira do Estado para concentrar recursos em áreas consideradas indispensáveis a sua 
intervenção direta; aumentar a eficiência dos serviços sociais oferecidos ou financiados pelo Estado, atendendo melhor ao cidadão a um custo menor, zelando pela interiorização da prestação dos serviços e pela ampliação de seu acesso aos mais carentes; ampliar a participação da cidadania na gestão pública, 
estimular a ação social comunitária e, ainda, desenvolver esforços para a coordenação efetiva das pessoas políticas no implemento de serviços sociais de forma associada. Assim sendo, Programas Assistenciais co-financiados pelo governo tentam dar conta da problemática do analfabetismo. Compreendemos, 
no âmbito da descentralização das políticas educacionais da década de 1990, como se configurou a agenda destinada à redução do analfabetismo, pelo Programa Alfabetização Solidária - PAS, cuja proposta descentralizadora se pauta na gestão em parcerias para a operacionalização das ações e dos recursos em 
face da efetivação de seus objetivos formais, no período de 1997 a 2003. Nesse estudo, identificamos as dimensões da implantação e do desenvolvimento das ações do Programa Alfabetização Solidária - PAS, no município de Lagoa de Pedras/RN. Consideramos, no entanto, que esses Programas, apenas, 
auxiliam no processo, mas não garantem a redução das causas, tampouco não substituem a responsabilidade do sistema, uma vez que os recursos oriundos das parcerias destinados à manutenção das ações são escassos.
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Procurou-se neste estudo conhecer o novo papel que os conselhos de educação têm adquirido na gestão do setor educacional como decorrência das transformações políticas, sociais e culturais que estão ocorrendo na sociedade brasileira. Sendo assim, procurou-se analisar um conselho municipal de educação 
instituído por um governo progressista, que inovou o caráter desse órgão ao incluir a participação civil em sua composição e ao lhe delegar poderes deliberativos sobre as políticas educacionais. A investigação se baseou no pressuposto teórico de que esses órgãos expressam ideais e concepções de democracia 
que, por sua vez, referenciam os processos políticos e institucionais das relações do Estado com a sociedade civil. Para alcançar a complexidade que este fenômeno encerra, o estudo se baseou na concepção de Estado amplo gramsciana, enfatizando a perspectiva dos processos de desenvolvimento político da 
sociedade civil, que trazem, como lógica orientadora de sua dinâmica, a noção de ter direitos e de criar novos direitos. Os objetivos do trabalho foram verificar em que medida está se dando a apropriação do princípio da gestão democrática nos sistemas municipais de ensino, visando a alcançar os seus limites e 
possibilidades, tanto no que se refere à sua eficácia na provisão da educação de qualidade, como na transformação da cultura política dos brasileiros. Concebidos como elos de ligação entre cidadãos e governantes, a investigação mostra que os conselhos que contam com a participação da sociedade civil 
constituem espaços de poder público, cujas dinâmicas políticas ultrapassam o setor educacional, fazendo com que eles sejam instrumentos privilegiados do processo de democratização social e da gestão da educação.
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Este trabalho investiga a polltica educacional paulista, no Governo Mário Covas (1995-1998), mais especificamente, seus pressupostos e fundamentos pollticos. O eixo central desta investigação é o conceito de modemização, enquanto idéia subjacente às politicas educativas recentes. Os conceitos chave das 
propostas presentes nessa administração referem-se à racionalização, otimização de recursos materiais e humanos, eficiência, eficácia e qualidade. As diversas medidas tomadas mostram uma tendencia à contenção e redução de gastos e da aplicação de recursos na área social, aliada a uma desobrigação do 
Estado no atendimento às demandas sociais. A concepção presente relaciona-se ao ajuste estrutural da economia como condição para a modernização do pais visando sua inserção no contexto mundial globalizado, com a conseqüente transformação produtiva necessária na qual a educação tem um papel chave. 
Estamos diante de uma agenda que defende o emprego de mecanismos de mercado para o setor educacional, a substituição de valores democráticos por uma racionalidade administrativa e economica, a difusão da crença de que o setor privado possui uma gestão mais eficiente e dinamica. A modemização do 
sistema escolar, baseada numa racionalidade tecnocrática, relega a natureza politica da educação, perspectivando-a como um serviço dirigido não aos cidadãos, porque retirada da esfera pública, mas a clientes e consumidores, enquanto objeto de escolha individual e não de discussão pública e coletiva. A 
hip6tese deste trabalho é a de gue a politica educacional do governo Covas (1995-1998) acompanha as reformas que tem sido implementadas em outros paises, segundo um modelo aconselhado pelos organismos financeiros intemacionais, que se assenta sob determinadas análises passiveis de questionamento, 
articulando-se, ainda, mais do que qualquer outra administração anterior com o Ministério da Educação. Nessa medida, examina as propostas que tem sido veiculadas para a definição das politicas públicas, tanto as econômicas como as sociais, e as análises, para o campo educativo, do Banco Mundial, pela 
força do aval que representa na obtenção de recursos externos. Neste sentido, procura descrever o projeto polltico que embasa a politica educacional, as principais medWas tomadas, sua repercusão na comunidade escolar, as critical formuladas ou a discussão que servia de contraponto às idéias e programas 
implementados, além de destacar a reflexão acerca desse projeto na produção academica recense. Duas questões emergem desde o inicio do estudo e se confirmam como nucleares na avaliação da polltica educacional implementada no perlodo: a descentralização, na forma de municipalização, e a 
democratização. A descentralização constitui-se em diretriz central, não só, da polltica educacional paulista e nacional, como também das pollticas socials propostas, pare o pals, nesta década, requeridas como parse do redesenho do Estado, a partir das orientações dos organismos financeiros internacionais. E a 
democratização, ou melhor sue ausência ou reconceitualização (concepção restrita), delimita as medidas implementadas e seu alcance. Este estudo trabalha com a hipótese de que a modernização, a qualidade e a democratização possuem um sentido muito próprio e preciso e relacionam-se ao projeto politico 
que tenta se implementer no pals. A proposta de inserção passive do pais, no processo de internacionalização dos mercados, previa os chamados ajustes estruturais preconizados por um modelo econômico hegemônico, de corte neoliberal, e recomendado pelos organismos financeiros internacionais. O 
programa de reformas buscava implementer, principalmente, a desregulação, abertura, privatização e descentralização; buscava-se a reforma do Estado, rumo ao estado minimo, e a mudança nos padrões de gestão, segundo as modernas tendências do mercado. A máxima é a eficiência e a racionalização, 
entendidas na estrita dimensão da relação custo-beneficio.
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O estudo trata dos Direitos Humanos na educação (macro) como princípio para um estudo dos Direitos Humanos na escola (micro). Faz-se uma caminhada pelo históri-co dos Direitos Humanos e pela sua evolução do decorrer dos tempos, a fim de me-lhor explicitar os avanços adquiridos e as atuais direções 
que os Direitos Humanos vêm conquistando. Para isso, usam-se como suporte as legislações, as declarações e a literatura específica de autoridades empenhadas em abordar Direitos Humanos. Levando-se em consideração as atividades profissionais, afins com a educação e cidadania, pautou-se este trabalho 
para observar realidades distintas, em contextos sócio-econômico-culturais peculiares. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos impulsionou as recentes e necessárias formas de se tratar a questão, no Brasil. No Uruguai, a temática Direitos Humanos é constante em todos os segmen-tos, a começar 
pela própria história, que está sempre revivendo os momentos, espe-cialmente os vividos na ditadura militar. No currículo da escola uruguaia estudada, aparece a asignatura1 Direitos Humanos; na escola brasileira, no entanto, não há de forma específica essa disciplina, as temáticas estão diluídas em temas 
transversais ou em outras áreas e/ou disciplinas. Para aprofundar estas questões realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa com o objetivo de identificar e descrever as práticas pedagógicas direcionadas aos Direitos Humanos na educação, em duas escolas situadas na fronteira, uma do Brasil e outra do 
Uruguai. O desenvolvimento da investigação envolveu análise documental, observações e entrevistas com repre-sentantes dos diferentes segmentos que fazem parte da elaboração e execução dos fazeres pedagógico (professores, supervisores, equipe diretiva e alunos) em ambas as escolas. Ao final foram 
evidenciadas as diferenças na maneira de tratar DH na escola, sendo que ficaram nítidas as influências culturais e regionais de cada lugar e de cada escola. Ouvidos os alunos das escolas pesquisadas, é possível afirmar e entender a política seguida e/ou instaurada em cada Instituição de ensino analisada. Os 
educandos expressam o que recebem nas aulas ou vivenciam no contexto escolar.
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Ao longo desta pesquisa, tratamos da reinterpretação da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Para o alcance desse objetivo, utilizamos fragmentos de discursos pronunciados por cinco mulheres/educadoras, que atuaram no projeto de alfabetização, desenvolvido pela Prefeitura de Natal no 
início dos anos 1960. A unidade de referência principal desta pesquisa se constitui das falas desses cinco sujeitos participantes do referido projeto. Partindo de seus relatos, buscamos compreender a rede de relações que circunda a equipe da Prefeitura, e principalmente que configura e desvela os sentidos do 
projeto tal como é percebido na atualidade por essas protagonistas. Procuramos perceber de que forma essas mulheres visualizavam sua prática educativa e os motivos que as levaram a participar de um projeto considerado, na época, como popular e democrático. Desenvolvemos este trabalho a partir da 
metodologia compreensiva do discurso (KAUFMANN,1996), entrelaçando a fala das mulheres entrevistadas com estas teorias. As considerações finais revelam o quanto o preconceito, o medo e a violência rondaram a década de 1960, fazendo-se presente no cotidiano local, particularmente através do olhar 
dessas cinco mulheres/educadoras. E como a gestão do Prefeito Djalma Maranhão era caracterizada como aberta, popular e subversiva e foi considerada como de grande ameaça à ordem política e social do Estado.Seus olhares nos apontam ainda caminhos para que possamos ampliar o debate acerca da 
educação popular na década de 1960.
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 O presente trabalho lança um olhar questionador sobre a trajetória da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo/Rio Grande do Sul e as políticas educacionais encetadas neste espaço ao longo de dez anos (1993-2003). A pesquisa apoiou-se na análise de conteúdo a partir de fontes orais e documentais, além 
de uma revisão bibliográfica. Para a escrita do texto, foram realizados dois movimentos: o primeiro caracteriza a evolução recente da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo, tendo como pano de fundo uma visão de políticas públicas para o campo da educação, trazendo, de carona, dados atinentes á 
trajetória histórica da rede ao longo do decênio, tomando como referências os conceitos de Estado, democracia, poder, além dos condicionantes da cultura política brasileira (e os seus desdobramentos). O segundo movimento desenvolve uma análise crítica de três administrações elegendo, para tal finalidade, 
algumas leituras e abordagens tópicas de cada um dos períodos em questão. Destarte, horizontalmente é possível perceber que cada uma das administrações propôs povos elementos, novos olhares sobre a gestão da rede de escolas e as políticas públicas educacionais, chamando a atenção para leituras 
específicas e encaminhamentos próprios (escolhas e prioridades políticas) no que se refere a este campo. Porém, as administrações analisadas não conseguiram elaborar um projeto político pedagógico para a educação municipal que durasse para além de seus respectivos períodos de governo. Já em uma 
análise vertical detecta-se, ainda que tacitamente, aspectos de cultura política brasileira que, na maioria das vezes passam desapercebidos, justamente por serem práticas já internalizadas e em maior ou menor grau, naturalizadas. É significativo também pôr em evidência feições de ruptura e permanência em 
cada uma das administrações estudadas. Ainda merece destaque o evento realizado na formação de professores em serviço, onde cada administração mostrou de uma forma clara os princípios que balizaram sua atuação na educação municipal. Afora estas questões, cada administração esforçou-se me buscar 
indicativos de caminhos para suas políticas e ações na ?base?, contudo, a proposição e o gerenciamento de políticas educacionais foram quase que exclusivamente de incumbência do executivo municipal e o seu órgão administrativo, validados pela democracia representativa. Por fim e ancorada na tese 
apresentada, destaco dez idéias sobre políticas educacionais, como síntese dos dez anos analisados.
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Esta pesquisa focaliza o estudo das políticas curriculares para o nível médio de ensino, no que diz respeito aos sentidos produzidos pela comunidade disciplinar de ensino de Química para as políticas desenvolvidas no contexto da reforma da educação básica no Brasil. Nessa investigação, defendo a utilização 
da abordagem do ciclo de políticas proposto por Stephen Ball, por permitir analisar a produção dos sentidos em jogo no processo político, bem como a ação epistêmica dos participantes desse processo. Considero que a comunidade disciplinar de ensino de Química configura-se como uma comunidade 
epistêmica local, pois suas principais lideranças participam da negociação dos sentidos que influenciam as políticas, tentando estabelecer assim uma relação hegemônica. Defendo ainda, com base em Ernesto Laclau, que a investigação das políticas de currículo deve considerar as articulações contingentes e 
provisórias que se formam em torno dos conflitos, das lutas e das demandas dos sujeitos que participam do ciclo de políticas. Para a pesquisa, foram selecionados textos curriculares não-oficiais produzidos pelas principais lideranças da comunidade disciplinar de ensino de Química em diferentes contextos da 
área de ensino da disciplina - eventos, veículos de divulgação, livros didáticos, entrevistas -, além dos textos curriculares da reforma do ensino médio elaborados pelo MEC. A análise desses textos aponta para a questão de que os discursos curriculares da comunidade, na tentativa de se tornarem hegemônicos, 
privilegiam os discursos sobre a contextualização, a interdisciplinaridade, a formação para a cidadania, o conhecimento químico escolar e a relação entre pesquisa e prática docente, por estes ampliarem os sentidos defendidos pela comunidade. Na negociação dos sentidos desses discursos formam-se 
ambivalências, resultantes das recontextualizações por hibridismos que acontecem na complexidade do processo político, que colaboram para a busca da hegemonia pretendida nas articulações da comunidade.
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A investigação de que deriva este trabalho ocorreu na linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, propondo-se discutir o papel do Terceiro Setor nas políticas públicas brasileiras a partir dos anos 1990, tomando como caso emblemático para 
análise a parceria do Instituto Ayrton Senna (IAS) e a Seduc-TO na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil. O estudo buscou desvelar os impactos desses programas na gestão e organização do trabalho pedagógico nas escolas de ensino fundamental jurisdicionadas à DRE-
Miracema. Numa perspectiva qualitativa a pesquisa desenvolveu-se por meio de: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa empírica. A base teórica constitui-se da análise da dinâmica do neoliberalismo, do Terceiro Setor e da política educacional brasileira dos anos 1990, em autores como: 
Bresser Pereira (1998), Montaño (2002), Gentilli (1998), Vieira (2001; 2008), Azevedo (2004), Laurell (2002), Bruno (2003; 2008), Neves (2002; 2005), Peroni (2007); Gohn (2008), Paoli (2002) e Oliveira (1999). Os resultados da pesquisa indicam que a parceria com o IAS responde à emergência de um 
novo padrão de intervenção estatal delineado a partir da década de 1990 no Brasil: a responsabilidade social empresarial, e que as ações de entidades do Terceiro Setor não se apresentam naturalmente mais eficientes do que a ação estatal de cunho eminentemente público
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A capacitação de Diretores de Escolas Públicas Estaduais em Minas Gerais, realizada na década de 1990, através dos projetos PROCAD I (1998) e PROCAD II (2002), parece se configurar no âmbito de mudanças estruturais e ideológicas produzidas na esfera do sistema capitalista no final do século XX. No 
panorama internacional, a crise do sistema capitalista na década de 1970 obriga o governo dos Estados Unidos a implementar estratégias, nos moldes do padrão neoliberal e com a afirmação do modelo de capitalismo monopolista e financeiro, visando a manutenção de sua posição como potência dominante. 
No âmbito do Brasil, foram realizadas reformas na década de 1990, num movimento centrípeto em relação ao parâmetro estadunidense e ao modelo neoliberal. Em Minas Gerais, mudanças também foram implementadas nesse sentido, e os projetos PROCAD I e PROCAD II estão inseridos no conjunto das 
ações. Essas mudanças priorizam o campo educacional, o que as caracteriza num posicionamento de busca de um caráter hegemônico (Gramsci) de dominação. O PROCAD I e o PROCAD II, foram implementados alterando a orientação administrativa da escola pública, ao apresentarem o modelo empresarial 
de administração gerencial como o mais adequado. Portanto, a escola pública, como educadora das classes populares, pode disseminar como fórmula de organização e parâmetro de valores o modelo gerencial capitalista, como afirmação e confirmação do sistema capitalista e do modelo neoliberal.
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 A questão das políticas educacionais é, em nosso país, uma questão complexa, candente e sempre controversa. O trabalho se insere nesse debate e objetiva discutir a possibilidadede formulação de políticas emancipatórias em educação. A proposta é traçar um perfil dessas políticas e discutir os processos 
políticosnecessários à sua implementação. Objetivou-se, ainda, indicardesenhos alternativos para espaços de decisão política que tenhamcomo balizadores a ética, o conhecimento como emancipaçãoe o multiculturalismo, e no interior dos quais possam emergir políticasem educação. Trabalhando sob a 
perspectiva da Sociologia das ausências, realizaram-se entrevistas com gestores públicos, com cidadãos envolvidos na questão educacional, e com pesquisadoresda área. Analisaram-se, também, documentos produzidos pororganizações governamentais e não governamentais. A análise, quer dar entrevistas dos 
documentos, sustentou-se metodologicamente na Análise de Conteúdo, resultando em um "meta texto", no qual se teceram um referencial teórico, os achados da pesquisa e as vivências da pesquisadora. Amparada pelo"meta texto" e guiada pela utopia - no sentido de "ainda não" que lheatribui Ernest Bloch - 
apresenta-se desenhos alternativos para formulação de políticas em educação.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2008631005012001P0

salete valesan 
camba

Ongs e escolas públicsas: uma relação 
em construção.

A partir dos anos 90 tem aumentado a consciência nacional sobre a importância da educação, que vem se traduzindo em novas políticas e novas formas de articulação entre o governo e a Sociedade Civil. A Sociedade Civil vem assumindo, cada vez mais, a solidariedade social, o civismo e a democracia. A 
educação tem, no Estado, o seu principal financiador e regulador e encontra hoje, na Sociedade Civil, organizações que se articulam para responder as necessidades das escolas. As ONGs, reunidas em Dakar no final de abril de 2000, na Cúpula Mundial de Educação, comprometeram-se a trabalhar e cooperar 
com os governos para alcançar a meta de uma educação de qualidade para todos. As ONGs atuam na educação e ocupam espaços no sistema escolar num processo crescente de participação direta nas escolas públicas. Existem poucos estudos específicos sobre a participação das ONGs na educação e 
principalmente na escola pública. Nesse sentido, este trabalho se propôs a analisar a relação entre ONGs e Escolas Públicas no estado de São Paulo, no período de 1999 a 2002, na visão dos dirigentes de 24 ONGs entrevistadas. A pesquisa busca estimular a reflexão desse tema, uma vez que estamos diante de 
um fenômeno que vem crescendo e que pode influenciar as políticas públicas em educação
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 No Brasil, até meados do século XIX, o atendimento à criança pequena longe da mãe era quase inexistente, não sendo fruto das propostas políticas. A partir da concepção de infância, enquanto fase diferenciada que emergiu na sociedade contemporânea (século XX), despertou-se o interesse pela criança e sua 
assistência enquanto preocupação pública, tanto na produção de serviço e espaços que dessem conta dessa demanda, quanto nas propostas políticas apresentadas à sociedade. Podemos considerar alguns momentos históricos como marco para o real reconhecimento da descoberta da criança numa perspectiva 
cidadã, entre eles cita-se a Declaração dos Direitos da Criança (1959) e no Brasil a promulgação da Constituição Federal (1988). A presente dissertação é fruto da pesquisa realizada no curso de Mestrado em Educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no período de 2006 a 2008, e aborda a discussão 
sobre a materialização das políticas públicas para infância na sociedade contemporânea, considerando-as numa perspectiva cidadã. Para tanto teve como campo empírico seis escolas de educação infantil da rede municipal de São Leopoldo, região do Vale dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul. Através de 
uma abordagem metodológica qualitativa, utilizou como aporte instrumental entrevistas semi-estruturadas, com doze sujeitos de pesquisa, entre gestoras destas escolas e representantes da SMED. Investigou-se como se materializam as políticas públicas nesta realidade, evidenciando a possibilidade de 
existência da infância cidadã nesse contexto. A escrita da pesquisa transitou em quatro principais eixos temáticos: políticas públicas, infância, educação infantil e cidadania. As considerações evidenciam um salto qualitativo na educação infantil do referido município, contudo ainda evidencia-se um 
descompasso frente às políticas públicas promulgadas para a criança e as práticas efetivadas no contexto pesquisado. Ainda foi reconhecida pelo município, na fala dos sujeitos da pesquisa, a impossibilidade de atendimento a todas as crianças leopoldenses em idade de freqüentarem a educação infantil
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A tese analisa um tema central aos debates contemporâneos sobre educação: a aplicação do conceito de competências à educação profissional. No Brasil, esta questão tem maior relevância ainda, face à circunstância das instâncias normativas educacionais (MEC e CNE) terem proposto uma matriz curricular 
de educação profissional associada aos pressupostos do modelo de competências. A tese objetiva, pois, revelar como importantes instituições formadoras de ensino técnico, e seus diversos agentes institucionais envolvidos, têm desenvolvido o processo de implantação da nova proposta de educação 
profissional de nível técnico no Brasil. Ao mesmo tempo, investiga em que medida existem diferenças na implementação dessa matriz curricular, ao pesquisar os processos facilitadores e/ou geradores de entraves na implementação do modelo de competências, quando respeitados os fundamentos e a lógica 
interna da proposta formulada pelo MEC e CNE, três renomadas agências formadoras implantam suas propostas político-pedagógicas de ensino técnico (nesse caso, o Senai-RJ; o Senac-Rj e o Cefet-Química). Assim sendo, os fatores prévios, processuais e conseqüentes dessas negociações e implementações, 
ocorridas no âmbito das três instituições pesquisadas, constituíram a massa de dados coletados, processados e analisados pela pesquisa, consubstanciando-se na forma de um estudo de caso. No desenvolvimento da pesquisa buscou-se na literatura corrente (Perrenoud, Tanguy, Deluiz, Castillo, Ramos, 
Desaulniers, Machado, Mertens), elaborar um quadro conceitual sobre o modelo de competências, bem como estabelecer uma pauta de entrevistas semi-estruturadas, que foi sendo complementada no trabalho de campo, de forma a apreender dimensões analíticas e construtos relevantes para a devida 
identificação de processos institucionais vivenciados pelas três agências pesquisadas. A conclusão mais abrangente aponta tanto para a falta de univocidade nas propostas pedagógicas formuladas pelas instituições formadoras, quanto para a importância da especificidade de aspectos meso-institucionais nos 
processos de mudança na metodologia de ensino. Assim sendo, o Senai-RJ foi a instituição que mais apontou fatores motivadores para a mudança, não diretamente vinculados à proposta enunciada pelas instâncias normatizadoras; em contraponto o Cefet-Química foi o agente que mais enumerou as 
implicações da reforma. Considera-se ainda que, das três instituições estudadas, apenas o Senac-RJ respeitou a construção da pedagogia das competências conforme pretendida pelo MEC e CNE, a ponto inclusive de formular uma proposta de avaliação diferenciada, bem no espírito de pressupostos sobre 
competência (Perrenoud).
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O objetivo do presente e estudo é analisar o processo de constituição dos Conselhos Municipais de Educação, a partir das políticas educacionais presentes no Estado de Santa Catarina para o atendimento do ensino fundamental público, nos anos recentes, refletindo sobre descentralização da educação, que pela 
via da municipalização ocorreu neste estado. O primeiro capítulo apresenta como tem ocorrido o atendimento a educação pública em Santa Catarina, bem como um breve histórico da formação desse estado e de sua população. O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica sobre a temática da 
descentralização do ensino, bem como traça um panorama histórico do processo de municipalização do ensino fundamental público em Santa Catarina, caracterizado pela ação dos governantes que, através de convênios, desencadearam um processo de municipalização do ensino fundamental desde a década de 
70. No terceiro capítulo se faz uma retomada acerca da caracterização geral dos Conselhos Municipais de Educação e dos Sistemas Municipais de Ensino, no Brasil e em Santa Catarina, reconstruindo o itinerário de criação destes colegiados, em especial neste estado. No quarto capítulo são apresentadas e 
aprofundadas as razões que fundamentam a criação dos conselhos, bem como os limites e possibilidades existentes para atuação dos mesmos, em vista da gestão democrática. Ao concluir o estudo, de acordo com as análises feitas, percebe-se que esses colegiados não têm atuado em uma única direção. Esse 
movimento, característico do próprio processo de formação recente que eles vêm passando, possibilita perceber que, ao mesmo tempo em que ainda são dependentes dos governos municipais e possuem certas dificuldades para a tomada de decisões, por outro lado tem evidenciado que esses colegiados têm 
procurado realizar experiências mais democráticas, contando com a participação da população e buscando alternativas para sua atuação. É preciso advertir, porém, que podem estar se efetivando, mais como instrumento de transferência de competências e responsabilidades da esfera estadual para a municipal, 
o que pode implicar também em total descompromisso do poder público federal, pois como vimos ao longo do trabalho essa é uma característica da política educacional brasileira, que cada vez mais é mais evidente.
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 Esta dissertação procura analisar, na realidade do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG -, a convergência entre a Reforma Administrativa e a Reforma da Educação Profissional consubstanciadas, respectivamente, na Emenda Constitucional n° 19/98 e no Decreto n° 
2.208/97. O estudo parte do entendimento de que tais reformas situam-se no espectro da Reforma do Estado Brasileiro, que, por sua vez, está em consonância com o processo de ajustes estruturais requeridos pelo novo estágio do capitalismo, exigido pela reestruturação capitalista em curso. Procura identificar 
os pressupostos da administração pública gerencial e o escopo da nova educação profissional, seguida da retomada histórica dessas duas áreas no País, do período de 1930 a 2001, o que revelou movimentos de rupturas e continuidades das políticas adotadas nesses dois campos. Buscando compreender a 
complementaridade entre as reformas focalizadas, na tarefa de transformar a Instituição Pública, em pública não-estatal, esta dissertação procura apontar alguns impactos dessas reformas na natureza, finalidades, estrutura física e organizacional, atendimento, nas relações com seus servidores, com seu público 
e com o setor empresarial na instituição pesquisada. Procura, ainda, levantar algumas inferências sobre o rumo que esta instituição poderá tomar como resultado do processo atual de reformas e as circunstâncias que as envolvem.
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O objeto de estudo nesta dissertação é a participação da comunidade na Gestão Democrática das escolas estaduais de Mato Grosso. A Gestão Democrática é mandamento constitucional e legal produzido no processo de democratização da década de 1990, no Brasil, com o propósito de assegurar construção da 
democracia, via participação dos agentes envolvidos nos processos de decisão coletiva, no plano institucional. O objetivo do estudo é conhecer a participação dentro da gestão escolar, identificando quem participa, em quê participa, como participa e quais os veículos facilitadores ou não da participação; ou 
melhor, entender o tipo ou grau de participação existente - o seu sentido político e pedagógico. Situando o movimento pela gestão democrática das escolas públicas no contexto da reforma do Estado e das alterações contemporâneas nos modos de produção, o autor fundamenta-se em proposição de Norberto 
Bobbio (2000), no sentido de que o processo decisório deve envolver as pessoas que terão suas vidas reguladas pelas decisões tomadas pelo órgão ao qual pertencem, a par de uma revisão da literatura nacional sobre o tema. O ordenamento constitucional. legal e institucional do sistema estadual de ensino foi 
examinado, com base em documentos oficiais, desde a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei de Gestão Democrática das escolas estaduais de Mato Grosso, bem como decretos governamentais, portarias e o Projeto de Reforma do Estado de Mato Grosso. Os elementos 
empíricos foram colhidos por meio de entrevistas com pessoas da comunidade escolar (professores, pais, alunos e lideranças locais) que integram os Conselhos Escolares e com pessoas que não os integram, além dos diretores destas escolas e de seus assessores pedagógicos, que são os representantes da 
Secretaria de Estado de Educação, nos municípios. Este procedimento foi realizado no total de 8 escolas, em 4 municípios do estado de Mato Grosso, sendo 2 escolas em cada localidade. A pesquisa é caracteristicamente qualitativa; foram utilizadas entrevistas semi estruturadas, guiadas por roteiros elaborados 
a partir de revisão da literatura, especialmente sobre políticas de gestão e a participação da comunidade na gestão. Também foram analisadas as atas de reuniões dos conselhos escolares, cujo conteúdo foi categorizado apenas por assuntos tratados e freqüência das reuniões, uma vez que não havia nelas outro 
tipo de informação como quem participou, quem se manifestava sobre o que e os votos de aprovação ou não de determinados assuntos. Esta constatação já serve para demonstrar que é provável que não haja preocupações com o caráter político do processo deliberativo e que as sessões e seus registros são 
apenas para cumprimento de formalidades. A partir da análise de informações das entrevistas, das atas e das observações realizadas durante as visitas às escolas, foram destacadas as noções de burocracia e informação, como sendo as mais significativas para compreender-se o processo deliberativo em curso 
nas escolas estaduais de Mato Grosso. O autor conclui que a participação da comunidade é, basicamente, do tipo formal, uma vez que foi burocratizada, transformando-se num processo rotineiro, sem sentido de planejamento, negociação de prioridades e avaliação de resultados. A participação concentra-se 
entre os professores e os funcionários, que mantém domínio sobre os interesses dos demais segmentos, ou seja, dos pais e alunos. O principal instrumento de produção deste fenômeno é a comunicação, que não enseja informações sobre a situação e problemas da escola, ou dos assuntos e questões pautados 
para as reuniões. A matéria em discussão, em geral, é de caráter profissional, pedagógica ou administrativa, sobre a qual pais e adolescentes têm pouco conhecimento e argumentos. Na forma como está sendo implantada e vivenciada a Gestão Democrática nas escolas estaduais de Mato Grosso, parece estar 
sendo pouco eficaz para educar para a participação social mais ampla e a construção da democracia inclusiva. Ao final da dissertação são oferecidos comentários e sugestões sobre a problemática da participação e da Gestão Democrática nas escolas públicas, assim como para futuros estudos neste tema.
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Através de uma pesquisa bibliográfica, foi abordada a criação do Programa Universidade para Todos – ProUni como uma nova forma de transferência de recursos públicos para as instituições de educação superior de caráter privado. O pano de fundo foi a reforma do Estado e da educação superior brasileira 
implementada a partir do início dos anos 1990, que em consonância com as diretrizes de organismos internacional, em especial do Banco Mundial, continuam sendo os alicerces da Reforma Universitária do governo Lula, ora em curso. Atualmente a educação superior brasileira – que já teve como forma 
organizacional a universidade com predominância de instituições públicas – apresenta uma variedade de formas organizacionais e de oferta de cursos em institutos isolados. Essa nova caracterização da educação superior no Brasil foi proveniente de políticas educacionais que buscavam favorecer a grupos 
privados. Políticas essas preconizadas, com grande intensidade, pelas idéias de “privatização, publicização e terceirização” que foram utilizadas para nortear a delimitação do Estado, sobretudo no período correspondente aos dois mandatos de FHC. A enorme expansão do setor privado na educação superior 
brasileira neste período, evidenciada neste trabalho através da análise dos dados do Censo da Educação Superior, conjugada com o aumento do desemprego e achatamento salarial, provocou um crescimento significativo de inadimplência e vagas ociosas nas instituições de educação superior privadas. Este 
fato, associado à procura por ensino superior das camadas de baixa renda, incentivada pela grande propaganda da educação como principal fator de ascensão social, virá então fundamentar a proposta do MEC de estatização de vagas nas instituições particulares, em troca da renuncia fiscal. Como uma operação 
de salvamento para o setor privado, apesar de mascarado por um discurso demagógico de “democratizar” o acesso ao ensino superior, o governo Lula implementou o ProUni. Além de relacionar o ProUni com outras formas de transferência de recursos públicos através de fontes diretas e indiretas para as 
instituições privadas de educação superior, a considerar Creduc, Fies e renúncias fiscais e previdenciárias. Esta pesquisa também associou o Programa Universidade para Todos com alguns aspectos da Reforma Universitária, com a Lei de Inovação Tecnológica e com o decreto que regulariza as fundações de 
apoio, contextualizando-o como corolário das Parcerias Público-Privadas na educação superior brasileira. Em termos conclusivos foi possível inferir que o governo Lula vem colocando em andamento um projeto de reforma da educação superior que deixa claramente especificado duas estratégias: desobrigar o 
Estado no financiamento das universidades públicas criando mecanismos para que estas captem recursos junto ao “mercado” e criar mecanismos que permitam a transferência de recursos públicos direta ou indiretamente para as instituições de ensino superior privadas
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Este trabalho se propõe a investigar os discursos produzidos no ensino da disciplina Sociologia, no Ensino Médio, e circulantes na produção de políticas curriculares nos anos 1990 e 2000. São utilizadas na análise, as produções teóricas sobre políticas de currículo, particularmente a abordagem do ciclo de 
políticas de Stephen Ball, pela leitura de Alice Casimiro Lopes, e as produções de Goodson sobre história das disciplinas escolares. Partindo do pressuposto que esses discursos contribuem para a produção de políticas de currículo, são analisadas produções acadêmicas - teses, dissertações, ensaios e artigos 
publicados na área de Sociologia, entre os anos de 1996 e 2007 -, bem como os parâmetros curriculares e as orientações curriculares nacionais para o ensino médio. A pesquisa se propõe a investigar três questões: 1) que comunidade disciplinar é esta que defende esta disciplina escolar no currículo? 2) quais 
são os argumentos utilizados para a defesa da inclusão desta disciplina no currículo nesse período? 3) quais os principais sentidos dos discursos produzidos por essa comunidade que circulam nas atuais políticas de currículo e contribuem em sua produção? Entende-se que a comunidade disciplinar de 
Sociologia é uma comunidade difusa, com traços pouco definidos e fronteiras não tão estabelecidas. Entende-se que a disciplina Sociologia dispõe de uma constituição híbrida, por serem diversos os produtores dos textos e dos discursos: o governo, o meio acadêmico, as práticas escolares, o mercado editorial, 
os grupos sociais que atuam e pensam sobre educação, e que estão constantemente produzindo e reproduzindo o currículo da disciplina. Em relação aos argumentos em defesa dessa disciplina, entende-se que eles oscilam entre traços acadêmicos, que contribuem para a legitimação dessa disciplina e desse 
grupo profissional, e traços utilitários, voltados para a importância da disciplina na construção da cidadania.
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O objeto desta tese é a conformação da educação pública e privada na fronteira Oeste do Brasil, região de Corumbá/MS, no período 1930-1954. O trabalho considerou dois problemas básicos: o discurso sobre o papel da educação nas regiões de fronteira e a forma como este último concretizou-se em 
Corumbá. Entre 1930-1945, quando as políticas públicas estavam voltadas para a conformação da educação em bases nacionais, deu-se início à reorganização do ensino da fronteira Oeste, com especial atenção para a unidade pedagógico-organizacional das unidades escolares. No pós-guerra (1946-1954), 
enquanto era debatido o direcionamento do projeto de desenvolvimento em curso no país, na região de fronteira consolidava-se o processo de expansão do sistema escolar, visando a racionalização do trabalho pedagógico; a expansão do ensino na área rural, etc.
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Este trabalho é, sobretudo, um convite à reflexão, ao questionamento do significado e do papel da Interdisciplinaridade na realidade escolar brasileira. O que se pretende é abalar opiniões, desencravar convicções, questionar o uso e a disseminação do conceito. Nesta pesquisa procuramos denunciar as 
apropriações improvisadas atribuídas à Interdisciplinaridade. Demonstramos o processo histórico das reformas educacionais no Brasil. Investigamos as perspectivas e contradições do conceito de Interdisciplinaridade na formação curricular da educação básica no Brasil. A hipótese que tentamos postular nesta 
pesquisa é que a Interdisciplinaridade na educação básica brasileira ainda não conseguiu romper as fronteiras do discurso.
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 Esta pesquisa investiga o sentido atribuído para a educação e sua instituição formativa, a escola, no discurso e no projeto liberais contemporâneos de sociedade. Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Para sua elaboração foi analisada, primeiramente, a questão da educação secular 
e universal como construção burguesa que buscava, na sua origem, contribuir para o processo de libertação, de autonomia e de emancipação do homem. A partir desse encaminhamento, é feita uma análise da construção da sociedade liberal que , em sua versão mais atual, entende a sociedade como um 
conjunto de consumidores. Dentro dessa concepção de mundo, uma das características, dentre outras, seria o entendimento da educação como mais um dos produtos do processo econômico, onde ela se transformaria em um objeto comercial que poderia ser comprado como qualquer outra mercadoria, e 
acessível a quem esteja disposto ou em condições de pagar. Nesse contexto econômico, entendemos que merecerá ser chamada de civilizada uma sociedade que trate a educação como um direito subjetivo das pessoas, como uma prática destinada a alargar os horizontes dos homens, como um fim em si. E não 
como um instrumento para adequar as pessoas às necessidades de um mercado desumano que, cada vez mais, mercantiliza os espaços e as relações sociais.
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A escolha de um tema de pesquisa envolve não somente aspectos teóricos e empíricos, mas também pessoais. Ao me deparar com tantas crianças privadas de seu direito de ser cidadão, de ser criança, de ser feliz, num município tão pequeno como o de Nova Hartz/RS, me defrontei com as questões 
norteadoras de meu projeto: Por que um município relativamente pequeno, mas com uma alta arrecadação, investe tão pouco em Educação Infantil? Por que o poder público local silencia frente às necessidades das crianças? Afinal, quem são as crianças do município de Nova Hartz? O que o município 
propicia para as crianças? O que deveria e o que poderia oferecer? Como está organizada a Educação Infantil em Nova Hartz? Por que está assim organizada? Que elementos da história local nos elucidam esta forma de organização? Que crianças atende e quais deixa de atender? Para chegar às respostas a 
essas questões, desenvolvi o trabalho com a seguinte lógica: conceituação e contextualização da infância a partir de vertente européia; a história da infância no Brasil e após, mais especificamente, da criança imigrante alemã e daquelas que fizeram parte da constituição do município de Nova Hartz; o 
surgimento do Jardim de Infância e suas características no Brasil e mais especificamente em Picada Hartz; diagnóstico do atendimento das crianças na Educação Infantil do município; análise das políticas públicas/educacionais voltadas para a infância, em âmbito mundial, nacional e local, principalmente para 
crianças de zero a seis anos; e por fim, delinear possibilidades de novas formas de ação para o município.
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O objeto deste estudo é analisar os resultados do Plano Nacional de Formação Profissional (PLANFOR), com sua forma no Rio Grande do Sul - o "Qualificar" no período de 2000 a 2002, envolvendo os gestores das políticas e os alunos adultos dos cursos, conformando um estudo de caso na cidade de 
Pelotas. A metodologia qualitativa implementada é de caráter etnográfico, através da conformação de uma amostra com alunos e alunas egressos do curso Integrar, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, e do programa Coletivos de Trabalho, executado pelo próprio governo estadual, 
registrando, em diários de campo, as visitas aos alunos e às alunas nos seus locais de moradia, e a participação de algumas de suas atividades pedagógicas, organizativas. Também são realizadas entrevistas com os gestores estaduais, municipais e instituições executoras dos cursos, e aplicados questionários nos 
integrantes dos coletivos de trabalho, considerando a concepção e a efetivação das políticas pelos gestores e os efeitos dessas na vida dos desempregados, alunos dos cursos. O levantamento empírico orientou a escolha dos ordenadores teóricos, transitando por autores do campo da Educação, Antropologia, 
Filosofia, História e Sociologia, tais como: Georges Balandier, Alberto Melucci, Rodolfo Kusch, Robert Castel, Norbert Elias, respeitando as especificidades das contribuições teóricas para o objeto de estudo. Os direitos trabalhistas, a carteira de trabalho enquanto constructos modernos de nosso 
idiossincrático Estado de bem - estar social representavam uma certa seguridade para o trabalhador, que atualmente se encontra de luto pela perversidade da perda de tal condição, de luto pela carteira de trabalho não- assinada. O desempregado, a desempregada, ao participarem dos cursos do Qualificar, 
vivenciam um processo de fagocitação do estar desempregado, enquanto figura de desordem na ordem do emprego, de luto pela carteira de trabalho - não assinada, para o estar desempregado na luta cotidiana pela garantia de sua sobrevivência. A condição do ser e do estar mulher representa um agravante da 
desordem, estando ela potencialmente aberta para alternativas cooperativas, associativas de geração de trabalho e renda. O ser e o estar pentecostal, umbandista, e, a partir desses credos religiosos, a constituição de éticas religiosas que corroboram com os resultados das políticas públicas; o ser e o estar negro 
em uma região de herança escravista, aristocrática, com a presença marcante do latifúndio pastoril; dormir para vencer refeições; participar do Movimento dos Trabalhadores Desempregados na busca de linguagens e símbolos próprios em função de seu caráter inédito, tudo isso se constitui como possibilidade 
de produção e reprodução do ser e do estar desempregado, na perspectiva da ética do cuidado ou na sua ausência. A efetivação de políticas públicas estatais em Educação Profissional, enquanto uma procura incessante da ordem presente na desordem do desemprego, ocorre em uma conjuntura histórica em que 
o êxito do capital, a complexidade e gravidade dos problemas sociais parecem inibir superações, reconhecendo a possibilidade de novas relações de trabalho que privilegiem o cuidado, a solidariedade, novas formas do ser e do estar no mundo. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006231004016006P5

solange 
aparecida zotti

A função social do ensino secundário no 
contexto de formação da sociedade 
capitalista brasileira

filosofia, educacao, 
historia e sociedade

historia da educacao ; politica 
educacional ; ensino secundario ; 
curriculos ; brasil ; historia; brasil ; 
historia ; imperio

O presente trabalho tem como propósito investigar a função social do ensino secundário no contexto de formação da sociedade capitalista brasileira, que compreende o período entre o século XVI e XIX, ou seja, no contexto da conjuntura política colonial e imperial. O período do qual nos ocupamos, em 
relação ao Brasil, tem como marca comum a estrutura econômica baseada na produção agrícola/extrativa e no trabalho escravo, submetida aos interesses de Portugal e do capitalismo europeu, bem como uma educação estruturada a partir da transplantação de modelos da cultura européia, que orientam as 
políticas educacionais do período. Este estudo se propôs a tratar da organização e da função do ensino secundário, a partir de uma análise de totalidade, tendo em vista que nas diferentes conjunturas, a função desse nível de ensino se estabelece de acordo com os interesses do bloco histórico hegemônico. A 
investigação se pautou em documentos escritos, cujas fontes primárias foram os documentos oficiais que orientaram a organização do ensino secundário em cada período, como planos de estudos, alvarás, editais, orientações para professores, leis, decretos, regulamentos, relatórios de Estado. A partir do 
estudo da organização do ensino secundário, identificamos que as funções a ele estabelecidas estiveram atreladas à constituição dos blocos históricos, tornando-se espaço para a consolidação da hegemonia das classes no poder. Ficou evidenciado que, historicamente, o ensino secundário apresentou uma 
função propedêutica, visto que esteve submetido aos interesses da elite aristocrática que almejava o ensino superior para a formação profissionalizante. Por fim, no conjunto dos interesses dos diferentes blocos históricos que se constituíram em cada momento conjuntural, o ensino secundário e superior cumpre 
a função fundamental de formação dos quadros dirigentes e intelectuais afinados com os interesses hegemônicos. 
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 Com o objetivo de analisar em que medida o professor do Ensino Médio conhece as novas diretrizes do Governo para o Ensino Médio, identificar a percepção que o professor tem da reforma do ensino proposta pelos PCN?s e verificar como estão sendo implantadas mudanças na sala de aula, o presente 
trabalho busca mergulhar no Ensino Médio e analisar como estão sendo implantadas às mudanças propostas pela recente legislação, chama atenção para a importância da participação efetiva do professor, de sua interferência e compreensão dos valores e das práticas realizadas no contexto educacional e social 
e ainda, para a implantação das mudanças na sala de aula. Para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados, trabalhamos com uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso e os procedimentos metodológicos foram: questionário, entrevista e observações. Para compreender a problemática abordada e 
situar criticamente os dados obtidos na pesquisa, recorreu-se a autores que abordam a relação entre a formação do professor e sua atuação, como também a autores que ilustram a trajetória do Ensino médio no Brasil, a legislação atual para esse nível do ensino e as questões mais recentes propostas por essa 
mesma legislação, como o projeto político-pedagógico, a interdisciplinaridade e as novas tecnologias. O trabalho foi desenvolvido em quatro grandes aspectos, definindo assim sua estrutura. O primeiro aspecto está voltado para um panorama histórico do Ensino Médio. O segundo está voltado para a 
formação do professor e as condições de interferência crítica por parte dele às propostas apresentadas. O terceiro aspecto está voltado para a verificação das mudanças implementadas pelo professor e os reflexos na sala de aula. O quarto e último aspecto está voltado para a verificação das mudanças 
implementadas pelo professor e os reflexos na sala de aula. Para o desenvolvimento do trabalho, nos aspectos descritos acima contou-se com a contribuição dos seguintes autores Brezinski (1996), Gentili (2001), Grinspun (1999), Saviani (2002), Kuenzer (2000), Veiga (1995), Fazenda (1994), pimenta 
(2002), Romanelli (1987), Nunes (2002) e Soares (2000), Cunha (2000), Gentili (2001), Ludke e André (1986), Brezinski (1996). O trabalho faz uma abordagem crítica, quando debruça na tentativa de discutir aspectos da legislação e o tratamento dado a ela pelo professor na busca de sua autonomia moral e 
profissional, de sua cidadania responsável, de seu papel como agente de transformação social, que deve objetivar princípios e ideais de justiça e igualdade. Os resultados revelaram uma grande distância entre a elaboração e a discussão da legislação e os professores. Um sentimento de desconsideração de sua 
fala e experiência provoca no professor atitudes de rejeição, pelo menos inicial, do que é proposto. Como a maioria não acompanha os movimentos de mudança e não conhece as origens e os princípios das propostas, tende a rejeita-las sob as mais diversas alegações. Verificou-se que em sala de aula as 
mudanças são tímidas ainda, dependendo, na maioria das vezes de iniciativas isoladas e não do conjunto de professores através de ações coordenadas e coletivas. Conclui-se que o Ensino Médio ainda está a merecer uma identidade própria e que apesar dos inúmeros avanços, tanto em termos legais como nos 
mais específicos, o ensino médio precisa ser revisto e analisado não só na dimensão de sua proposta, mas também nas questões pertinentes aos seus objetivos e metas em termos atuais e prospectivos.
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O principal objeto de estudo desta tese é a relação entre as ações do Banco Mundial e as políticas públicas em Educação no Brasil nos anos 90. Como apoio metodológico utilizo, em especial, alguns conceitos de Clauss Offe sobre o funcionamento do Estado capitalista e tenho como referência o estudo sobre o 
Banco Mundial realizados por Marília Fonseca e Roberto Leher, discutidos no capítulo I. Visando perceber como evoluiu conceitualmente as propostas educacionais do Banco, fiz a leitura minuciosa dos documentos relativos a suas políticas para o setor, dos anos de 1974, 80, 90, 95 e 99. Afirmo, a partir 
deste trabalho, que o Banco age nos anos 90, de forma articulada e sistêmica, o que torna sua intervenção mais profunda e abrangente (capítulo II). Outro ponto que desenvolvo mostra que o Banco é um importante catalisador dos procedimentos de privatização do Estado brasileiro, valendo-se de forma 
conjugada de suas próprias instituições: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), a Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral de Investimentos (MIGA). Confirmo que o Banco aproxima intencionalmente e de diferentes maneiras os agentes políticos ("policymakers") aos 
investidores ("stakeholders") nacionais e internacionais. Destaco que essa ação é tanto mais eficaz quanto melhor for articulada entre o Banco e os "policymakers" do próprio país. Estudo, assim, os procedimentos de privatização das políticas públicas, situando entre elas a Educação (capítulo III). Acompanho 
a ampliação significativa da influência do Banco em nível mundial e busco entendê-la a partir do uso da informação que acumula, ao estar presente em 181 dos 192 países que compõem o mundo atual. Verifico sua nova proposta de arquitetura organizacional, que relaciona estratégias por pais regionais e 
mundiais, discutindo as implicações do papel do Banco do Conhecimento, atribuído por ele a si próprio. Analiso como a atuação dessa arquitetura organizacional se dá no Brasil por meio de sua influência junto aos gestores públicos federais e estaduais na área da educação. Sobre isso, afirmo que o Banco 
constitui com esses atores uma nova "intelligentsia", responsável por defender mundialmente aquilo que denomino de pensamento Banco Mundial. Por fim, elejo como item especial de estudo o empréstimo para o estado de São Paulo, que viabiliza o projeto Inovações do Ensino Básico. Por intermédio deste 
estudo, acompanho as modificações da Educação pública paulista, especialmente em decorrência dos programas de reorganização da rede escolar, das classes de aceleração, da avaliação, e da municipalização, nesse período. Afirmo que o Banco atua na reforma estrutural do ensino fundamental do país, 
induzindo sua redução e adequação ao conceito de "minimun learning", que representa a concepção de educação básica do próprio Banco e toma, estrategicamente, a experiência paulista como forma de legitimação para sua aplicação ao país como um todo. (capítulo IV). As considerações finais sobre o estudo 
desta tese encontram-se no capítulo V.
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 O estudo tem como objetivo investigar a trajetória das políticas públicas educacionais com ênfase na Educação Infantil na cidade de São Luiz Gonzaga, detectando características circunstancias determinantes e/ou limitantes de uma ação educativa a serviço da cidadania. Tendo como base empírica o 
depoimento de sujeitos que atuaram no campo da Educação Infantil no município, bem como documentos oficiais normativos emanados das esferas federal, estadual e local, o estudo busca compreender como o município enfrentou as demandas existentes na área da Educação Infantil em sua incorporação 
como primeira etapa da educação básica. Verifica também a concepção de Estado que se fez presente na definição das políticas públicas para a Educação Infantil municipal. Para tal, apresenta: o contexto dos anos oitenta e a promulgação da Constituição Federal de 1988, marco das conquistas sociais pelo 
direito à Educação Infantil; o cenário dos anos noventa até os tempos atuais, as reformas implantadas pelo Estado neoliberal, em especial a implantação da LDB 9394/96 e a Política Nacional para a Educação Infantil. Descreve aspectos históricos e políticos da cidade de São Luiz Gonzaga desde a década de 
1980, e as formas de compreender e de executar as políticas de Educação Infantil neste município. Como subsídio teórico, o estudo fundamenta-se em autores que discutem a educação como direito social de cidadania, em especial Boaventura de Souza Santos, Antonio Gramsci e Paulo Freire. Os elementos 
trazidos à discussão referem-se, portanto, à necessidade de se constituir uma perspectiva de Políticas Públicas educacionais cuja centralidade seja a criança e a infância, e que suas lógicas, seus modos de ser e suas referências de mundo sejam o ponto de partida e de chegada para essa construção. A pesquisa 
reforça a necessidade de se construir Políticas Públicas para a Educação Infantil portadoras de novas frentes de diálogo, de utopia, de emancipação e de cidadania.
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O conceito de Universidade moderna, que realiza ensino e pesquisa, foi instaurado em todo o sistema de ensino superior brasileiro com a Reforma universitária de 68, a fim de modernizá-lo. No início da década de 80, porém, já havia sinais do seu esgotamento, tendo sido formulados diversos projetos de 
reforma a fim de sanar a chamada 'crise da Universidade'. Em 1997, um decreto complementar à LDB/96 mais uma vez visando a modernização do sistema de ensino superior, determinou que apenas algumas instituições - as Universidades - mantivessem o modelo de ensino e pesquisa. Este estudo busca 
compreender as causas do esgotamento do modelo moderno e a origem das diretrizes da nova proposta, relacionando-a com a crise do modelo de Universidade moderna e com o papel reservado à política educacional (especialmente a universitária) no projeto de desenvolvimento econômico e social do paíS
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Resumo: Esta dissertação tem como objeto de estudo as instituições de Educação Infantil no Brasil, mais especificamente as creches das universidades públicas paulistas (USP, UNICAMP e UNESP), entendidas enquanto problemas a serem assumidos pelas referidas universidades como política pública. 
Buscamos verificar as estratégias organizadas por tais instituições, visando o atendimento de demandas da comunidade universitária (alunos, professores e funcionários), no que diz respeito à educação e cuidados de seus filhos e quais foram as atuações dos atores sociais envolvidos nesse processo. 
Destacamos que foi na década de 1980 que se consolidaram os Centros de Convivência Infantil nestas universidades. Anterior aos anos de 1980, a temática creche no local de trabalho já compunha a agenda política da universidade, pois se caracterizava como problema a ser equacionado, expresso de diversas 
formas através de reivindicações dos trabalhadores, professores e alunos; no entanto, não foi um problema resolvido com rapidez como revela o seu histórico. Quanto ao aspecto metodológico, utilizamos como referencial para análise do processo de implementação das creches no interior das universidades os 
seguintes indicadores: a demanda pela creche, as determinações legais e dados de sua implantação, a estrutura de atendimento, a atuação dos atores nesse processo, os recursos financeiros e recursos humanos empregados. Focalizamos as creches por meio de tais indicadores, situando-as no cenário histórico-
político da época na qual se constituíram enquanto uma necessidade política de atendimento das crianças de 0 a 6 anos, bem como as suas famílias. Investigar o processo de criação e estruturação das creches nas universidades públicas estaduais paulistas (USP, UNICAMP e UNESP), possibilitou-nos 
visualizar o processo de tramitação desta modalidade de atendimento à infância no local de trabalho de muitas funcionárias públicas, que nem sempre conseguem a tão almejada vaga na creche, devido a grande demanda e oferta ainda limitada 
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Este estudo investigativo analisou, numa perspectiva crítica e reflexiva, os caminhos e os descaminhos percorridos pela educação paulista no conjunto de ações sistematicamente articuladas que constituíram as reformas educacionais instituídas como políticas públicas ao final na década de 90 e início do novo 
milênio no contexto da globalização sob uma nova ordem mundial. A descodificação dos discursos e das ideologias de conveniência desvelou que as mudanças introduzidas na educação paulista fazem parte do conjunto de políticas públicas articuladas e instituídas no cenário nacional em função dos consensos 
estabelecidos pelas autoridades governamentais. Gestadas e implementadas no âmbito do Estado sofrem influências das recomendações dos organismos internacionais, do ideário neoliberal de cunho reducionista-contencionista. A ênfase volta-se à lógica do mercado, com valores assentados na racionalidade 
técnica, organizacional, administrativa e, sobretudo econômica que perpassa a pedagógica. O viés economicista sugere mudanças no papel do Estado de Bem-Estar Social pelo compartilhamento de responsabilidades, incentivando a descentralização, aqui representada pela municipalização do ensino. Há um 
enfoque na desconcentração do poder, pela extinção e reestruturação de órgãos concentradores de relativo poder decisório, em busca do fortalecimento da autonomia local das instituições que se firmam como representantes do governo e implementadores das políticas locais, realizando também, parcerias com 
outras instituições de caráter não estatal. Na prática, essa autonomia revelou-se relativa e regulada, efetuando-se principalmente, no que diz respeito ao repasse de recursos financeiros e sua utilização dentro de padrões legais estabelecidos e pela execução de projetos previamente definidos pela cúpula. Em 
contraposição há o fortalecimento da centralização pelo controle das ações e dos resultados por meio da instituição de indicadores avaliativos que estimulam a competitividade entre os órgãos, da constante regulação e excessiva normatização. As pesquisas qualitativas e exploratórias possibilitaram ampliar a 
apreensão do objeto investigado a partir da análise histórica e documental e permitem afirmar que as políticas públicas, historicamente, são determinadas por contextos políticos, sociais e econômicos. Quando decididas pela elite hegemônica e impostas por decretos, negando a dimensão democrática, sem a 
participação dos atores e sujeitos do processo, não produzem as mudanças necessárias. A pertinência desse trabalho reside no fato de que as políticas públicas constituem campo investigativo pouco explorado e tem por objetivo, também, incentivar e contribuir com as investigações futuras e, em última 
instância, possibilitar olhares diferenciados e analíticos em direção às políticas públicas praticadas, que vêem a educação como possibilidade de inserção do país na modernidade e competitividade internacional. A conclusão final é que os discursos recorrentes enfatizam a melhoria da qualidade do ensino, mas 
as ações pecam pelo reducionismo com ênfase na racionalidade econômica pela otimização dos recursos existentes mudando o enfoque dos problemas
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Este trabalho insere-se na Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Pós-graduação em Educação da FE/UFG e é resultado de pesquisa que teve como objetivo discutir a construção das novas concepções e papéis sociais que estão sendo requeridos para a universidade pública tendo em 
vista a reforma da educação superior no Brasil (1995-2008) e o Processo de Bolonha na União Europeia (1999-2008). Num cenário que vem sendo considerado de transformações conjunturais aceleradas pela acumulação flexível, frente ao processo de financeirização da economia e da revolução técnico-
científica-informacional, a pesquisa teve como referencial teórico Harvey (2006), Chesnais (1996), Santos (1997) e Lojkine (1995). E para uma compreensão dos novos agentes, regulamentações, institucionalidades e demandas postas para a formação acadêmica e para a produção doc conhecimento, 
decorrentes desse processo de internacionalização da educação superior, os principais interlocutores no âmbito brasileiro foram Oliveira (2000), Cunha (2004), Coêlho (2004), Sguissardi (2008), Dias Sobrinho (2007), Amaral (2008), Dourado (2008), Gomes (2008). Ee no contexto europeu foram Pacheco 
(2003), Charle et al. (2004), Barroso (2005), Antunes (2007), Magalhães (2006) e Dale (2008). Tratou-se, portanto, de pesquisa essencialmente bibliográfica, complementada pela análise de documentos produzidos pelos governos brasileiros e no âmbito da União Europeia, que normatizam e orientam o 
processo de reforma no Brasil e Europa; de documentos elaborados por organismos transnacionais e por entidades da sociedade civil, além de documentos produzidos e disponibilizados pelas instituições de ensino superior do Brasil e da União Europeia em seus respectivos endereços eletrônicos. A realização 
da pesquisa mostrou que o processo de reestruturação da educação superior, tanto no Brasil quanto na União Europeia, iniciado na década de 1990, vem acarretando significativas mudanças na identidade, na concepção, nos critérios de relevância e de pertinência social, o que tem possibilitado certa 
naturalização das novas finalidades sociais e das novas formas de conceber as universidades mais afinadas com as demandas da globalização produtiva e dos interesses competitivos dos estados nacionais
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Este trabalho tem como objeto de estudo duas reformas educacionais emanadas da administração pública federal: a Reforma de Benjamim Constant (1890-1891) e a Reforma de Francisco Campos (1930-1932). Ambas as reformas são caracterizadas por um conjunto de decretos que legiferaram sobre diversos 
aspectos da educação e de seus níveis de ensino, considerando-se que a primeira esteve restrita, com exceção do ensino superior, a regulamentar o ensino na Capital Federal (Rio de Janeiro), e a segunda regulamentou o ensino em âmbito nacional, caracterizando um marco nesse sentido. A Reforma Benjamim 
Constant foi um produto da Proclamação da República, ao passo que a Reforma Francisco Campos foi um seguimento da conflagração de 1930. No contexto político-econômico brasileiro, esses dois momentos retratam um mesmo processo: a revolução burguesa no Brasil, que não se completaria em 1930, 
ganhando apenas novos impulsos. A revolução que se processou no Brasil não seguiu as “vias clássicas” que caracterizam o tipo jacobino, como ocorreu na França. Esse processo “aclimatado” ao Brasil foi singular, mas sua análise encontra similitudes em termos cunhados por Lênin e Gramsci - via prussiana 
e revolução passiva, respectivamente. Essas duas categorias, que podem ser utilizadas como critério interpretativo da revolução burguesa à brasileira, desenvolvem a idéia de uma modernização conservadora, composta por elementos renovadores e restauradores que não agregam rupturas revolucionárias. A 
renovação é impulsionada por uma fração da classe dominante restaurada no poder, significando a reação à possibilidade de uma efetiva transformação, embora assimilasse parte das demandas populares. Aqui, o “espírito burguês” emergiu do campo, por meio de uma aristocracia agrária que se 
metamorfoseou em paladina do Estado Moderno e alavancou o desenvolvimento capitalista. Por fim, as reformas educacionais que se operaram no contexto da revolução burguesa no Brasil refletiram o pensamento educacional das elites refratárias que as empreenderam. A educação primária, considerada 
essencialmente educação do povo, na reforma Benjamim Constant esteve circunscrita ao Rio de Janeiro e, na reforma de Francisco Campos, o governo central foi omisso quanto ao assunto. Sem embargo, o projeto republicano educacional das elites republicanas não incluía a expansão da educação primária, 
retardando por muito tempo a edificação de uma escola pública, aberta aos filhos das classes subalternas, e a constituição de um Sistema Nacional de Educação.
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 A presente pesquisa refere-se às políticas públicas para a Educação Infantil no município de Piracicaba durante o período de implantação do ensino fundamental sob vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério – FUNDEF (1998 a 2006). Com 
a criação do fundo, os recursos financeiros são destinados ao ensino fundamental diminuindo os investimentos na educação infantil. O estudo analisa como a Secretaria Municipal de Educação deu continuidade à organização e manutenção da educação infantil no município no período citado. Para o 
desenvolvimento do trabalho realizamos levantamento bibliográfico sobre o assunto; leitura e fichamentos dos estudos realizados; análise de documentos do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação de Piracicaba e de documentos federais e municipais referentes à temática. Verificamos 
que ao longo dos anos as diferentes administrações se dedicaram à manutenção e ampliação da educação infantil no município. No entanto, apesar da ampliação das matrículas a demanda não atendida é bem maior.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200933310
04016006P5

tania mary 
bettiol

maria sylvia 
simoes bueno

Ensino médio e trabalho: análise das 
diretrizes internas e externas da escola 
pública brasileira

politica educacional, 
administracao de 
sistemas educativos 
e unidades 
escolares

ensino medio; trabalho; educacao; 
organismos internacionais; politica 
publica

Objetiva-se, com este estudo, entender a proposta curricular referente ao trabalho voltada para o Ensino Médio. O discurso que prega as novas diretrizes para esse ensino ganhou, na atualidade, espaço nas políticas voltadas à educação, concretizando-se na legislação educacional do sistema público. Faz-se 
necessário entender as políticas educacionais, mais precisamente as alterações na esfera do trabalho e educação, que foram propostas a partir das reformas educacionais dos anos 1990. Tais reformas trouxeram, na sua concepção estrutural, uma série de medidas, que se traduziram em inovações e mudanças, 
recomendadas por organismos internacionais, dentre os quais destacam-se: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comissão Econômica da América Latina e Caribe (CEPAL) e Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCONesse sentido, assume papel importante para o estudo aqui empreendido a análise dos documentos propostos pelas agências acima citadas, mais precisamente os documentos apresentados pela OIT e pelo BIRD. Estes têm reflexos nos documentos oficiais 
pertinentes à legislação nacional, dentre os quais destaca-se o Parecer CNE/CEB nº 15/98, de onde emergem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEMs), que constituiu o núcleo desta pesquisa.. Observa-se, no discurso oficial, a redescoberta da escola no que tange ao papel da 
educação secundária na solução de problemas ligados à empregabilidade e à melhoria das condições de vida. O uso das novas tecnologias na Educação Básica é relacionado à garantia de futuro para as massas trabalhadoras. Na atualidade, o Ensino Médio passa a ter responsabilidades ampliadas: ele deve ser 
interpretado e concebido como aquele capaz de desenvolver competências e socializar conhecimentos básicos, integrando os jovens ao mercado de trabalho. Para melhor entender a relação entre trabalho e educação, faz-se necessário recorrer à análise de algumas categorias importantes, dentre as quais 
destacam-se a competitividade, a empregabilidade, o empreendedorismo e a tecnologia. Essas e as outras questões abordadas neste trabalho são pontuadas a partir de uma abordagem materialista da história, contextualizando o objeto de estudo no processo amplo das relações sociais em nível nacional e 
internacional. O método de análise empregado na pesquisa é de caráter teórico, tendo como fonte primária a legislação educacional referente ao Ensino Médio e os documentos internacionais já mencionados.
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A dissertação trata do direito à permanência na escola como princípio do direito à educação. O conceito “direito à educação foi abordado de forma comparativa no ordenamento jurídico-educacional do Direito Positivo e também na perspectiva dos Direitos Humanos. A parte empírica foi realizada numa escola 
estadual de Porto Alegre através do estudo de caso. Dados quantitativos de FICAI emitidas pela escola, entrevistas com conselheiros tutelares das microrregiões de Porto Alegre e entrevistas com pais e operadoras do ensino permitiram traçar as condições que promovem a infreqüência bem como as 
estratégias utilizadas para evitar a evasão. Dentre as medidas preventivas destacam-se as políticas públicas como o Programa Bolsa Família com maior poder e abrangência, e as práticas docentes e de gestão, com menor impacto. Na escola estudada, apenas 11% dos alunos inscritos no Programa Bolsa 
Família, mantiveram a freqüência de 85% até o final do segundo ano de benefício; nas relações pedagógicas o afeto é o recurso mais utilizado, seguido da premiação aos alunos que tiveram menor número de faltas. No resgate dos alunos, destacam-se as ações da Supervisão da escola, do Conselho Tutelar 
complementadas pelo Ministério Público. De 63 alunos infreqüentes, todos com distorção idade-série, apenas seis voltaram definitivamente. Como estratégia de acolhimento aos alunos retornados, estes são reinseridos na mesma turma. Ouvidos os alunos resgatados e suas famílias e elaboradas as 
configurações familiares, é possível dizer que o direito à permanência na escola não é (re)conhecido como direito e tampouco reivindicado pelas famílias que oscilam entre o desejo que os filhos freqüentem a escola e o desejo que eles ingressem no mercado de trabalho. A omissão, negligência e violação do 
direito à permanência na escola é praticada por todos os entes comprometidos com a defesa dos direitos. Na relação “direito do aluno à permanência na escola” como direito humano e direito público subjetivo x “dever do Estado em cumprir”, destacam-se as ações do Estado no dever de cumprir como maior 
proponente para a efetivação do direito à permanência de crianças e adolescentes à escola.
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Este estudo tem por objetivo apresentar e analisar a atuação do Estado junto às instituições de educação superior ao longo dos quase duzentos anos de sua existência no Brasil. Para tanto, apresenta um extenso estudo da legislação relacionada aos processos de inspeção científica das faculdades, equiparação, 
autorização, reconhecimento, credenciamento e avaliação de instituições de educação superior, e limita-se temporalmente entre 1853, ano da criação da inspeção científica das faculdades e 2004, momento em que foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A análise dos 
processos acima citados, a par da legislação, considerou os diversos contextos histórico-político-administrativos nos quais estes ocorreram. Os conceitos que balizaram este estudo, por conseguinte, foram as diferentes concepções de Estado e as concepções de regulação e avaliação. A pesquisa demonstra 
como historicamente vem se dando o controle do Estado sobre a educação superior, através de um conjunto de processos tidos como de regulação, mas também através da avaliação. O estudo de cada um desses processos conta com informações acerca dos atores, das arenas e dos números que envolveram 
cada uma dessas ações, estando todas essas informações precedidas por uma breve apresentação do contexto histórico no qual cada processo se desenvolveu. Com tais características, esta tese serve tanto à história da educação quanto à análise de aspectos das políticas públicas de educação superior. A análise 
de um conjunto de normas que, na sua maioria, não mais constitui o atual ordenamento jurídico, impõe a esta tese um caráter fontológico com acentuada investigação em documentos históricos. Para a realização deste estudo, dentre outros autores, foram utilizados House, Leite e Dias Sobrinho para tratar da 
questão da avaliação; Trindade e Santos para fazer referência à universidade contemporânea e sua relação com a avaliação; Reale e Boaventura para fundamentar questões referentes ao Direito Educacional; e Nunes para analisar as questões relacionadas à regulação. A metodologia de estudo das normas, 
seguindo um conjunto de aspectos destacados pelos autores estudados deu origem a uma ficha orientadora que toma como indicação.
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Este estudo tem como objetivo analisar as relações intergovernamentais da federação brasileira e suas conseqüências para definir políticas de educação pública no Brasil e de modo especial no Estado do Pará nos anos de 1990. A pergunta que motivou este estudo é sobre como se instituem as relações 
intergovernamentais e qual sua influência na definição de políticas sociais. O trabalho delimita-se quanto às relações estabelecidas entre os membros participantes da federação, ao longo do século XX, no território nacional brasileiro. E, por outro lado, quanto à análise da política de educação, delimita-se ao 
Estado do Pará dos anos de 1990. Trata-se de um estudo documental que interpreta a relação intergovernamental a partir de revisão de bibliografia pertinente à teoria das formas de Estado, com destaque a tipologia de governo e a federação, para identificar seus princípios norteadores. Baseia-se em referencial 
teórico que procura firmar posição em uma compreensão ampliada do Estado, pela integração da sociedade civil e da sociedade política, de modo a se obter o entendimento acerca da concretização da República Federativa brasileira. A tese está composta de três Capítulos. O Capítulo 1 traça o histórico e 
características da forma de governo federativo. O capítulo 2 assinala e analisa a institucionalização do governo federativo no Estado brasileiro, desde sua promulgação (1889) até a década de 1990, destaca características das relações entre os níveis da federação. O Capítulo 3 analisa a relação 
intergovernamental e a efetivação de políticas educacionais no Brasil e no Estado do Pará, nos anos de 1990. Algumas conclusões: todos os membros participantes do governo federativo devem “consentir” em subordinar-se a orientações centrais; o desenvolvimento da história das relações 
intergovernamentais brasileiras oscilou quanto ao cumprimento ou não dos princípios federativos da autonomia e da interdependência, de acordo com a conjuntura inscrita na relação da sociedade civil com Estado. Na história das relações intergovernamentais entre a União e o Estado do Pará os governantes 
paraenses da década de 1990 aderiram às propostas hegemônicas dirigidas pelo governo nacional; a adesão não ocorreu como reflexo, mas foi assumida como identificação e integração ideológica entre os projetos de Estado adotado por seus dirigentes.
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Esta dissertação teve por objetivo investigar qual a percepção que membros da Secretaria de Educação, Diretores e Professores de escolas públicas que atuaram no período da ditadura militar possuíam com relação à proposta de profissionalização do Ensino de 2º grau no Paranpa estabelecida pela lei 5.692/71. 
Buscou-se, portanto, compreender o contexto político e econômico do período, no intuito de detectar como as idéias do Desenvolvimento e a Teoria do Capital Humano refletiram nas diretrizes educacionais presentes na lei 5.692/71 para o ensino de 2º grau no Paraná. Para tal investigação, foram analisados os 
seguintes documentos: Relatório do Grupo de Trabalho para a reforma de Ensino de 1º e 2º graus (1971); o Documento Base para o Planejamento Prévio para Implantação do Sistema de Ensino de 1º e 2º Graus (1971), elaborado pelo Grupo de Assessoria de Planejamento, da Secretaria da Educação e Cultura 
do Estado do Paraná; e outros documentos da Secretaria da Educação que trazem dados sobre o ensino regular na rede Estadual de ensino do período. A localização dessas fontes se deu nos acervos da Biblioteca da Secretaria de Estado da Educação, Arquivo Público do Paraná e Biblioteca Pública do Paraná. 
Para detectar a percepção que se tinha com relação à profissionalização do ensino de 2º grau no Paraná realizou-se entrevistas com pessoas ligadas à Secretaria de Educação e Diretores e Professores de escolas públicas que atuaram no período. Como referencial teórico, adotou-se as obras de Pierre Bourdieu 
(1974; 1983; 1987; 1989; 1990; 1992; 2000), principalmente suas noções de poder simbólico, campo e habitus. Discutiu-se, ainda, com trabalhos do período - Romanelli (1988) e Guiraldelli (1990), que entendem as políticas estatais como demandas exclusivas da esfera governamental. Tal perspectiva já tem 
sido apontada por estes autores como aquela que destitui outros sujeitos, que não inseridos naquela esfera, de suas próprias perspectivas, ou seja, do poder de agir e de reagir às determinações legais. A dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, procurou-se compreender o contexto do 
período, em especial quais foram as principais idéias que circularam como direcionadoras de políticas públicas e a relação destas idéias com o campo educacional do referido contexto. Tratou-se, enfim, de compreender quais as demandas internas e externas da lei 5.692/71. O segundo capítulo procurou tratar 
especificamente do Paraná, no sentido de averiguar como se deu a influência da Teoria do Capital Humano nas ações educacionais paranaenses e como os agentes sociais (membros da Secretaria de Educação, Diretores e Professores) compreenderam as propostas de profissionalização de 2º grau no Estado. O 
terceiro capítulo abordou, mais profundamente, a análise das entrevistas, no qual se procurou averiguar as percepções dos agentes sociais em torno do tema no processo de profissionalização do ensino de 2º grau, bem como compreender a maneira como o processo ocorreu no Estado de acordo com a visão 
dos entrevistados. Este capítulo foi organizado de acordo com temas que surgiram das falas dos entrevistados, relacionados à questão central da pesquisa. Esse estudo evidenciou que o processo de implementação da Lei 5.692/71 não foi fruto de desejos obscuros por parte dos governantes, foi antes uma 
tentativa de organizar uma sociedade em emergência. Em que os agentes nela envolvidos operaram de forma bastante particular de acordo com o seu entendimento.
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Esta tese tem por objetivo principal discutir a telessala como uma alternativa de política pública proposta para a educação de jovens e adultos - EJA, tendo em vista averiguar em que medida tal proposta pode ser considerada efetivadora de um processo educativo que implica o conceito de diálogo interpretado 
como um instrumento de conscientização. As alternativas pedagógicas propostas para a EJA no Brasil, nos anos 90, parecem estar fundamentadas numa concepção do processo educativo que não leva em consideração as peculiaridades de educandos jovens e adultos. Os documentos legais que estabelecem as 
diretrizes para essa modalidade de ensino determinam que a implementação do processo educativo em EJA se faça de tal forma que seja adequada às necessidades que são próprias dessa modalidade de educandos. Aqui se pretende ainda argumentar que essa modalidade de ensino tem certas especificidades 
próprias. Assim, educandos jovens e adultos têm necessidade de freqüentar espaços coletivos, de tal forma que lhes seja possível reconhecerem-se nos outros, compartilharem experiências pessoais e dialogarem com interlocutores que sejam capazes de fazê-los avançar na direção de conceitos mais 
esclarecedores. Utilizou-se a concepção de diálogo como instrumento de conscientização, tomando-se por base as teorias de Sócrates e Paulo Freire, para a análise da telessala como alternativa de política pública em EJA. O ponto central desse trabalho refere-se ao exame das possibilidades da telessala, na 
qualidade de uma alternativa de política pública, consideradas as especificidades de educandos de EJA, com especial referência à possibilidade de exercício do diálogo. Desta forma, a divisão proposta nos capítulos desta tese segue a ordem descrita. O capítulo I, ‘diálogo e conscientização’, caracteriza o 
conceito de diálogo em Sócrates e a interpretação desse diálogo como processo de conscientização em Paulo Freire. O capítulo II, ‘políticas públicas para a educação de jovens e adultos’, descreve o contexto que possibilita a oferta de alternativas pedagógicas rompendo com os modelos tradicionais de EJA. O 
capítulo III, ‘os novos espaços do saber: o ciberespaço, a educação a distância e a telessala’, caracteriza o significado dos novos espaços de conhecimento, de modo especial, da telessala. O capítulo IV, ‘por uma pedagogia do diálogo’ busca elucidar as bases desta pedagogia, contrapondo-se à telessala como 
alternativa de política pública para EJA; este capítulo registra uma experiência de EJA desenvolvida no Projeto Educativo de Integração Social – PEIS, pela perspectiva de uma educação dialógica. E, por fim, uma conclusão, apontando os limites e possibilidades da telessala como proposição de política 
pública para EJA analisada com base na categoria do diálogo como instrumento de conscientização.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=201014310
04016006P5

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200551233004110040P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074433001014001P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20095833004110040P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20067042001013001P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200713742001013001P5
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007832001010001P7
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074940001016001P0


4 ufg 2 2007

4 feusp 1 2009

4 uff 1 2009

4 puc rj 1 2004

4 ufrgs 1 2007

4 uerj 1 2009

4 magna franca ufrn 2 2010

4 maria vieira silva ufu 1 2009

4 feusp ni 2 2005

4 unimep 2 2003

4 unicamp 1 2002

4 valeria arias ufpr 1 2007

4 uerj 1 2009

tereza cristina 
medeiros 
pinheiro de 
lima

maurides batista 
de macedo filha
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Esta pesquisa procura examinar a expansão do Ensino Superior de Administração, no Brasil e em Goiás, no período de 1995-2006, período marcado por profundas transformações nas estruturas política, econômica e social do país, a partir da mercantilização, da privatização e da interiorização desse nível de 
ensino. Este trabalho tem vinculação com a linha de pesquisa Estado e Política Educacional e analisa a expansão do ensino superior, no contexto da reforma do Estado brasileiro, e respectivas políticas para a educação superior. Para tanto, toma as políticas de expansão do ensino superior de Administração na 
conjuntura das transformações do modo de produção capitalista, no Brasil, explorando, inclusive as orientações das políticas neoliberais propaladas pelos organismos multilaterais. As políticas governamentais implementadas representam o coroamento da política neoliberal em Goiás, com predominância para 
o ensino privado (com verbas públicas), onde a lógica se estabelece pelos critérios do mercado, da concorrência, do menor investimento e, maior lucro. O percurso metodológico inclui pesquisa bibliográfica, documentos oficiais, sites do organismos estaduais e nacionais, sites das IES pesquisadas em Goiás, 
questionários e entrevistas com os protagonistas desta história, diretores, mantenedores e professores.. O universo pesquisado incluiu, 47 cursos de Administração criados no período de 1995 – 2006, sendo 18 cursos em Goiânia e, 29, no interior do Estado, sendo 9 em IES públicas e 38 em IES privadas. Os 
resultados da pesquisa indicam um crescimento significativo do ensino superior privado, a estreita relação da expansão, privatização, mercantilização e interiorização do Ensino Superior de Administração. Apresenta a expansão do curso de Administração, com suas múltiplas habilitações como estratégia 
mercadológica para atender ao mercado de trabalho, gerar lucratividade aos empresários da educação, desconfigurando o curso de Administração. Indica, ainda, que criar cursos de Administração foi uma oportunidade de investimento no mundo dos negócios delineando-se a expansão privatizada do Ensino 
Superior no país e no Estado de Goiás
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A política educacional e o direito das 
crianças à educação infantil em são luís 
- maranhão (1996-2006)
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Este trabalho foi realizado com o objetivo de investigar como foi desenvolvida a política de educação infantil no município de São Luís, capital do estado do Maranhão, no período de 1996 a 2006. Para tanto, necessário se fez partir da análise da política educacional para essa etapa da educação básica no 
Brasil. Em seguida a caracterização histórica e política do Maranhão é utilizada para aclarar o cenário no qual está inserida a educação para as crianças pequenas no Estado. Da mesma forma as origens sociais e econômicas do município de São Luís e as composições dos quadros políticos locais, marcados 
pelo clientelismo e a política implementada pelos representantes do poder executivo municipal, esclarecem as condições históricas nas quais foi constituída a educação infantil nesse tempo e lugar. Apresenta-se a configuração da política de educação infantil na rede municipal coordenada pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Luís (SEMED), incluindo a contratação da empresa de consultoria educacional Abaporu e suas principais ações realizadas na SEMED. A pesquisa utilizou-se de metodologia qualitativa, e também de pesquisa bibliográfica e documental, nas quais foram utilizadas fontes 
primárias e secundárias. Na fundamentação teórica recorreu-se a Kuhlmann Jr. (1998), Faria (2000), Campos (2001), Vasconcellos (2005) enquanto pesquisadores da história e da política da educação infantil no Brasil e às legislações brasileiras e documentos relativos à área da educação infantil. Recorremos 
a Gonçalves (2000, 2006), Lima (2007), Lopes (2007), Martins (2000), para analisar a história e a política do Maranhão e de São Luís. Foram também analisadas as legislações municipais referentes à educação estudada no período em questão e os documentos produzidos pela Secretaria Municipal de 
Educação. A pesquisa mostrou que a educação infantil tem sido o nível de ensino mais negligenciado pelo poder público no país, no estado do Maranhão e no município de São Luís, o que nos permite afirmar que somente uma reunião de esforços das três esferas administrativas e a efetivação do regime de 
colaboração entre essas esferas poderá qualificar ainda mais a educação das crianças nessa faixa etária.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20102631004016006P5

thais rabello 
de souza - OK 
veio do eixo 5

angela carvalho 
de siqueira

(con)formando professores eficazes: a 
relação política entre o brasil e a 
organização para cooperação e 
desenvolvimento econômico (ocde)

mundo do trabalho 
e a formacao 
humana

trabalho e formacao docente; 
organismos

A presente dissertação analisa a relação política entre o Brasil e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Apresenta algumas propostas desse organismo internacional para o governo brasileiro, para a educação, a formação de professores e o trabalho docente. Respaldando-se na 
Teoria do Capital Humano, propõe aos Estados melhorar a qualidade da educação básica e do ensino superior através do desenvolvimento de professores “eficazes”, enfatizando a formação inicial e em serviço através da pedagogia das competências e uso das TICs. Nesse sentido, a avaliação dossistemas de 
ensino e do trabalho docente é tomada como meio de “nivelar” o padrão da educação (cujo parâmetro são os países da OCDE, as propostas do Banco Mundial e UNESCO), em termos de mão de obra preparada para a empregabilidade na nova sociedade do conhecimento. Para tanto, com a finalidade de 
apreender – valendo-nos do método da economia política – como o processo que denominamos de (con)formação viabiliza a disciplinação da força de trabalho e propicia a reprodução do capital, analisamos as propostas deste organismo para explicitarmos os interesses comuns entre o governo Lula e a OCDE 
na área da educação, viabilizada pela “cooperação técnica” mediada pelo INEP. Procuramos demonstrar como vem sendo realizada a oferta de possibilidades de expansão do capital pela área de serviços “educacionais” aonde o uso das TICs vem sendo tomado como estratégia de“democratização” da formação 
em nível superior para professores da educação básica, dando o tom da profissionalização do magistério. Apresentamos documentos fazendo um paralelo entre a OCDE e o que o INEP divulga sobre este organismo, através da pesquisa Talis, especialmente. Buscamos ligações entre a OCDE e a implantação 
de políticas públicas para professores, como, por exemplo: o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores (2003), o Sistema Nacional Público de Formação dos Profissionais do Magistério (2009) e a avaliação dos servidores em estágio probatório na rede Municipal de Educação de 
Niterói. Por fim, realizamos alguns apontamentos sobre futuros desdobramentos da interferência da OCDE na educação/formação e trabalho docente no Brasil

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200287420
07011003P6

thelma lucia 
pinto polon

alicia maria 
catalano de 
bonamino

Políticas públicas para o ensino médio 
nos anos 90: a trajetória do colégio 
pedro ii/rj

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

politicas publicas; projeto politico 
pedagogico; ensino medio

As proposições oficiais do MEC para o Ensino Médio nos anos 90, bem como os fatores que influenciaram a sua elaboração, foram considerados neste estudo para situar o processo de revisão curricular empreendido pelo Colégio Pedro II, importante complexo educacional por sua vinculação ao governo 
central desde a fase imperial. Entrevistas com diretores e técnicos, representantes de pais e alunos, questionários para professores e análise de documentos institucionais relativos ao processo de elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico, realizados entre 1999 e 2003, se constituíram nos 
principais instrumentos de coleta de dados. Concluiu-se que, apesar das diversas críticas dirigidas às DCNEM advindas do setor acadêmico, das condições infra-estruturais e organizacionais, que muitas vezes se apresentaram como entraves ao desenvolvimento das propostas, e dos embates político-
ideológicos próprios ao campo, podemos afirmar que este processo se deu em continuidade ao movimento de reflexão e tentativa de superação da perspectiva propedêutica que prevalecia. Ao que tudo indica, este processo só não foi mais bem conduzido, permanecendo restrito a um grupo historicamente mais 
atuante dentro da comunidade, devido à ingerência praticada pelo próprio governo federal que, na ânsia de ?dar satisfações à opinião pública? sobre a reforma, inviabilizou a continuidade do debate e a ampliação da compreensão de noções centrais como currículo e avaliação ?por competências?, fazendo com 
que a construção de um currículo diferenciado permanecesse predominantemente no plano da intenção declarada.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027442007011003P6

thiago 
ingrassia 
pereira

marie jane soares 
carvalho

Pré-vestibulares populares em porto 
alegre: na fronteira entre o público e o 
privado.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

curso pre-vestibular; educacao 
popular; acesso ensino superior

Chegar ao ensino superior ainda é uma realidade distante para muitas pessoas em nosso país. No Rio Grande do Sul, uma das unidades da federação que apresenta os melhores indicadores de acesso a este nível de ensino, pouco mais de 14% dos jovens entre 18 e 24 anos chega atualmente à universidade e 
entre esses um número bem menor consegue uma vaga na universidade pública. Diante dessa realidade, algumas experiências de preparação ao Ensino Superior com vistas aos segmentos historicamente excluídos de sua oferta surgem no cenário educacional. Os chamados cursos pré-vestibulares populares 
(PVPs) são uma realidade ainda pouco estudada, por mais que intensamente vivida por um considerável número de pessoas em nossa cidade. Este estudo tem como objetivo mapear os PVPs que atuam em Porto Alegre e que estiveram em atividade durante o ano de 2006. Por meio de entrevistas semi-
estruturadas com os participantes (organizadores, professores e alunos) dos cursos e da análise dos projetos políticos-pedagógicos e do plano de gestão da experiência-piloto do Cursinho Municipal, busco entender a forma como ocorre a administração e a organização pedagógica dessas experiências 
alternativas de preparação ao vestibular. O foco desta pesquisa é a compreensão dessas iniciativas na fronteira entre o público e o privado, ou seja, ver em que medida os PVPs inserem-se (ou não) na lógica atual de movimentos da sociedade civil e/ou terceiro setor. Dessa forma, este trabalho situa os PVPs 
historicamente, analisando o movimento de reorganização do capital a partir da globalização de cunho neoliberal e da redefinição dos espaços públicos e privados que a reforma imposta ao aparato estatal trouxe a partir da década de 1990 ao Brasil. Assim, notamos que, paralelamente ao trabalho de revisão de 
conteúdos para o vestibular, os PVPs buscam fomentar uma postura crítica em seus alunos a partir de pressupostos de educação popular, procurando muito mais do que colocar pobres e negros na universidade, principalmente na pública, tensionar o sistema de ensino do país, por meio da democratização do 
acesso à universidade. Por isso, em sua maioria, ocupam, no seio da sociedade civil, um lugar muito mais próximo dos movimentos sociais do que das fundações, associações e ONGs de caráter assistencialista que se colocam a serviço da manutenção dos status quo.
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A presente dissertação analisa a inserção do campo educacional no contexto político da transição democrática dos anos 80, focalizando o I Congresso Mineiro de Educação e seu principal idealizador, o educador Neidson Rodrigues, destacando, ao mesmo tempo, a participação do professorado mineiro nas 
lutas sociais do período. O estudo sinaliza que o Congresso Mineiro de Educação se justifica muito mais pelo que representou como elemento organizador do movimento de oposição do professorado mineiro ao regime autoritário, do que efetivamente pelo sentido de apontar soluções para os complexos 
problemas educacionais da época. Por outro lado, ressalta ainda a contribuição de Neidson Rodrigues ao processo de deslegitimação dos governos militares, a partir da proposta de esvaziamento da lógica autoritária na educação, através do seu projeto de uma nova escola, comprometida com a formação 
integral do ser humano. Portanto, seu pensamento se contrapõe ao projeto educacional do regime militar, cuja prioridade estava voltada para atender às necessidades de reprodução do capital. 
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Este trabalho analisa as políticas de educação profissional e de ensino médio (1998-2008) e as suas repercussões no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. Apresenta uma análise e delineamento sobre o processo de reestruturação produtiva no mundo do trabalho e na educação, as 
políticas de educação profissional técnica e de ensino médio no Brasil, referentes ao período, as mudanças ocorridas no Cefet-RN para implementação das Diretrizes Políticas de Educação Profissional Técnica e do Ensino Médio. O presente estudo é norteado por pressupostos relacionados a essas políticas, 
situadas em momentos históricos diferenciados. Trata-se de um estudo em que os sujeitos são compreendidos como seres históricos e sociais, inseridos em conjunturas econômicas, políticas e culturais, que, por suas ações, podem ser transformadas. Apoiou-se em um referencial teórico coerente com o objeto 
de investigação para imprimir-lhe forma e significado, servindo de parâmetro para tratar o problema delineado nas questões de pesquisa. Utilizou-se da análise de material bibliográfico e documentos específicos da Instituição, entrevistas semiestruturadas com os sujeitos integrantes do ensino médio e técnico. 
Os resultados evidenciam que a grande parte das recomendações presentes nas políticas de ensino médio e de educação profissional técnica em nível médio, implementadas no Cefet-RN, correspondentes ao período 1998 a 2002, apresentam contradições entre o que é dito, oficialmente, e o que pode ser 
estabelecido na prática pedagógica dos professores e na prática profissional de alguns egressos. Quanto à integração da educação profissional com o ensino médio (2005-2008) na referida Instituição, o estudo sinalizou que a sua priorização não se efetivou, na íntegra, no Cefet-RN, embora tenha sido elaborado 
e implementado um Projeto Político-Pedagógico em 2005
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Este estudo insere-se na Linha de Pesquisa das Políticas Públicas e Gestão em Educação, do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia. Investigamos as políticas e práticas do “terceiro setor” na educação brasileira no processo de reconfiguração do Estado Restrito, 
através do estudo de um programa de gestão municipal e escolar – Programa Escola Campeã – impetrado por entidades “público-privadas”, em um município mineiro, no período 2001-2004. O seu objetivo é discutir, mediante a emergência e consolidação de entidades dessa natureza, o papel do “terceiro 
setor” no processo de cooptação do espaço público pelas modernas empresas privadas, no contexto de criação do Estado Amplo, e arrefecimento do Estado Restrito, dentro do novo ciclo do capital. Primeiro, analisamos a materialização dessas políticas na realidade de Montes Claros/MG, através da 
implementação do Escola Campeã. Nesta etapa, utilizamos como fonte de pesquisa documentos oficiais do Programa e os seus Indicadores de Gestão – instrumento de controle e avaliação do mesmo. Em seguida, desenvolvemos um estudo bibliográfico sobre a estratégia de intervenção política, econômica e 
social que implementou o segmento “público-privado”, no país: o neoliberalismo. Finalizamos com um estudo sobre o “terceiro setor” na contemporaneidade brasileira, discutindo suas configurações, impasses e perspectivas. Os resultados dessa pesquisa evidenciam a funcionalidade instrumentalizada do 
“terceiro setor” ao processo de reconfiguração do Estado Restrito, através da ressignificação do conceito de cidadania, da reversão dos direitos sociais em benefícios, da progressiva mesclagem do público com o privado, e a viabilização de uma nova modalidade privatizante da dinâmica escolar: o 
fornecimento público, com financiamento público, privado e “público-privado” e gestão “público-privada”, que originam uma nova forma de reprodução capitalista.
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O presente trabalho teve como objetivo fazer a análise da participação da sociedade em uma política pública cuja finalidade era a definição de princípios e diretrizes da educação para a rede pública de ensino do estado do Rio Grande do Sul. Essa política setorial inscrevia-se num projeto político mais amplo, 
que intentava pôr em prática uma nova forma de conceber as relações entre o Estado e o cidadão na gestão pública e pretendia ter, na “democracia participativa”, o elemento definidor da formulação e implantação de políticas públicas. O interesse em realizar esta pesquisa prende-se ao entendimento de que, a 
partir da percepção crítica da situação injusta que condiciona sua existência, o cidadão passa a ter subsídios para reivindicar condições de vida mais justas e igualitárias. Assim, a partir do momento em que são criadas as condições de participação do cidadão na esfera política – condições essas que extrapolem 
o ato de votar em dia de eleição –, pressupõe-se uma maior compreensão da situação econômica e social a que se está submetido. Tal entendimento pressupõe também uma ação diferenciada diante de sua realidade social, mais crítica e menos submissa. A metodologia adotada fundamentou-se na abordagem 
qualitativa, por meio da qual os passos do trabalho foram sendo construídos junto aos sujeitos participantes do estudo à medida que os dados eram levantados e novas questões e indagações iam surgindo. A pesquisa foi desenvolvida em dez escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Foram 
também coletados dados junto aos órgãos da Secretaria de Educação. A partir dos dados levantados durante a investigação pode-se inferir que, mesmo com a criação de alguns canais que possibilitem às pessoas decidir sobre algumas questões e desenvolver alguma noção de controle público sobre o governo, 
essa adesão estará condicionada a uma série de fatores de ordem social, econômica, política e cultural. Dessa forma, a proposição de uma política participativa precisa, ao mesmo tempo, considerar esses fatores e desenvolver estratégias que assegurem a adesão a um processo dessa natureza, isto é, por serem 
processos cuja voluntariedade da participação constitui um princípio fundamental, o envolvimento das pessoas pressupõe o convencimento do significado que a intervenção de cada um pode ter na vida de todos.
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Nas últimas décadas do século XX consolidou-se um elo muito forte entre a economia da educação e a política educacional praticada por muitos países do Ocidente - à frente os mais desenvolvidos e o Brasil incluído -, reforçado pelo apoio de vários organismos internacionais e regionais, como o Fundo 
Monetário Internacional, O Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, a Comissão Econômica para a América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento etc. Isso significa que desde aproximadamente os anos 1960 o conceito de capital humano (conceito fundador da economia da 
educação, tal como formulado e disseminado por Theodore Schultz e Gary Becker) tem sido elemento central na justificativa para elevação dos gastos com educação. Apesar da constante e crescente confiança nessa justificativa teórica, que concebe as despesas com educação como investimento e como fator 
de melhoria das condições de acesso individual à renda, a consistência da política educacional ancorada quase que exclusivamente na economia da educação deve ser questionada, pois o conceito de capital humano é objeto de várias críticas, que merecem atenção (vindas de economistas de variadas tendências 
e de estudiosos de outras áreas de conhecimento). Propõe-se, no presente estudo, que, ao invés de se criticar a economia da educação como mera parafernália ideológica, como muitas vezes se faz, proceda-se a uma ampla revisão teórica de seus fundamentos, primeiro ampliando seus conceitos básicos (com o 
acréscimo do conceito de capital social, tal como formulado por Robert Putnam e Coleman) e, segundo, promovendo o diálogo entre a Economia da educação e outras áreas de saber que concorrem para explicar o fenômeno educacional. Na revisão teórica dialogada proposta, dois aspectos devem ser 
ressaltados: a necessidade de optar por um conceito de Estado (já que a política educacional se dá sob controle governamental) e a importância de se identificar, na Economia, as escolas que maior potencial carregam para o diálogo com outras áreas (por exemplo, institucionalismo, evolucionismo, 
regulacionismo).
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O presente estudo situa-se na área de concentração de Ensino Superior, linha de pesquisa: Avaliação Institucional. Tem como objetivo realizar uma análise do Projeto Correção de Fluxo a partir da visão dos professores que nele atuaram, tentando observar sua concepção de avaliação, as vantagens e limites, a 
comparação da avaliação do projeto com o sistema tradicional, o material de subsídio, e opinião do entrevistado sobre o referido projeto. A investigação de abordagem qualitativa centrou-se em levantamento bibliográfico e entrevistas com 17 professores que atuaram no projeto do Núcleo Regional de Ensino 
de Toledo (PR). Apresentaram-se alguns problemas que levaram à criação do projeto, e apresentamos sua proposta pedagógica. Relacionou-se a proposta às mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Analisou-se o discurso dos professores ao refletirem sobre sua práxis no projeto. Quanto às 
considerações finais: o projeto, apesar de apresentar pontos desfavoráveis, alcançou certo êxito, os docentes atingiram uma nova visão do que é ser educador e mudaram a concepção de avaliação; as capacitações proporcionaram reflexões que mudaram a postura do professor em relação ao aluno, tanto no 
projeto como no ensino tradicional. As estatísticas apontam que houve melhoras, que os docentes, de alguma forma, também melhoraram seu desempenho, porém, qualitativamente, não somos capazes de referir se o projeto é proveitoso, para tanto, seria necessário, aprofundar o exame da questão, ouvindo os 
alunos, o que não foi nosso propósito, mas sugerimos estudos nesta direção de modo a examinar melhor o fenômeno da inclusão/exclusão e suas contradições na conflituosa relação educação/trabalho.
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A construção política do plano estadual 
de educação (peepr) na gestão 2003-
2006: controvérsias acerca do processo 
democrático no espectro do estado 
contemporâneo

politicas e gestao da 
educacao

democracia; planejamento; gestao; 
construcao coletiva

Este estudo concentra-se em ampliar as possibilidades de análise teórica e fornecer subsídios para futuras proposições na área das políticas públicas para a educação, consideradas sob o viés do estado contemporâneo. Seu objeto, o processo de construção política de um plano decenal de educação, que não se 
constituiu em produto acabado da gestão 2003-2006, é tomado como ponto de partida para a crítica do modelo de gestão, em princípio democrático, adotado pela administração da educação no período visado. Neste modelo, incluem-se a metodologia da construção coletiva e as demais estratégias de governo, 
aqui avaliadas como contrafações aos objetivos de uma gestão que se autodefine progressista e avessa aos interesses do capital. Como instrumento de planejamento e como projeto de lei, o plano estadual de educação é abordado na esteira das possibilidades e dos limites do planejamento público, sob o regime 
democrático de representação e o sistema capitalista de produção.
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A renovação educacional sob as 
bençãos católicas: um estudo sobre a 
aliança estado/igreja em minas gerais 
(anos 1920-1930)

instituicoes, praticas 
educativas e historia

alianca igreja/estado; minas gerais; 
educacao renovada

 A presente dissertação aborda a temática da aliança Estado/Igreja em Minas Gerais, nos anos 1920-1930, no contexto da Reforma de Francisco Campos, do governo Antônio Carlos de Andrada, e da política educacional voltada para a qualidade e a eficiência do ensino, proposta por Noraldino Lima, 
Secretário da Educação e Saúde do governo Olegário Maciel. Nesse cenário, a Igreja, que historicamente já vinha se empenhando pela cristianização da sociedade, unindo leigos e católicos, acentua a sua luta pelo ensino religioso nas escolas públicas, contando, entre outraslideranças, com a atuação de Dom 
Joaquim Silvério de Souza e Padre Álvaro Negromonte. Esse movimento foi conseqüência da Reforma de Campos, que se fundamentava em princípios e idéias escolanovistas e retirava o ensino daquela disciplina do horário escolar. A proposta educacional de Campos foi apropriada pelo governo Olegário 
Maciel, sofrendo reajustamentos em função dos interesses que foram priorizados, em face da crise pós-Revolução de 30. A reaproximação com a Igreja, realizada por Antônio Carlos, ocorre quando da assinatura da Lei n. 1092/28, que institui o ensino religioso, e se intensifica no governo Olegário, com a 
equiparação das escolas normais particulares às escolas normais oficiais e com o oferecimento do Curso de Aperfeiçoamento para religiosas. Nesse processo, foram fundamentais as atuações de Noraldino Lima e Guerino Casasanta, Inspetor Geral da Instrução de Olegário. Por outro lado, a ambiência sócio-
política mineira, voltada para a conciliação, e a Reforma do Ensino, revestida de uma dupla finalidade, qual seja, a renovação do ensino e a veiculação de valores morais e religiosos, provavelmente contribuíram para a efetivação da aliança Estado/Igreja. Uma repercussão que desperta a atenção do leitor da 
Revista do Ensino, no início dos anos 30, são os discursos de formatura de intelectuais mineiros, representantes do clero e do Estado, que, objetivando a legitimação de um projeto reformador, justificam uma opção por uma educação que articula escola nova e escola cristã, através das percepções sociais da 
educação, da escola e do professor.
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Ensino técnico-profissional: o desafio 
estratégico da faetec

reconstrucao 
historica da relacao 
trabalho e educacao

A dissertação teve como objeto o estudo das políticas e concepções sobre o ensino técnico-profissional na contexto neoliberal do anos 90 e os problemas postos para o ensino técnico-profissional a partir da legislação atual: a LDB, Lein n. 9394/96, a reforma promovida pelo Decreto no . 2208/97 e outros 
instrumentos legais, De modo específico foram eaminadas as mudanças ocorridas na Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) do Estado do Rio de Janeiro e na Escola Técnica Visconde de Mauá no pe'riodo de 1999 a 2002. A pesquisa bibliográfica mostrou a ênfase dada à educação básica e à 
educação profissional pelos organismos internacionais, sobretudo Banco Mundial, tendo em vista a melhoria nos padrões de qualidade e competitividade do mercado. A adesão aos princípios e diretrizes da reforma foi compensada com recursos do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) 
do Ministério de Educação, através do Plano de Educação Profissional do Estado do Rio de Janeiro (PEP-RJ) que, como foi verificado pela pesquisa , não aconteceu na prática por conta das contradições geradas na própria FAETEC, entre uma concepção comprometida com a emancipação humana e a 
realidade local. O estudo das conseqüências da reforma na Escola Técnica Visconde de Mauá, evidenciou um todal desconhecimento do PEP-RJ pela Escola, apesar dos constantes seminários técnico-pedagógicos promovidos pela FAETEC. No entanto, a dinâmica interna da escola foi alterada em termos de 
mudanças pedagógicas, especificamente da grade curricular, o que, com a falta de investimentos na infra-estrutura, significaram entraves ao funcionamento dos cursos, na medida em que sãoinviáveis na prática. Algumas questões demandam novos estudos e maior aprofundamento para se verificar até que 
ponto está sendo realizada a concepção hegemônica na FAETEC que defende um projeto de educação profissional comprometido com a emancipação humana
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A política educacional sob a ótica das 
representações

avaliacao educacional ; progressao 
continuada ; fracasso escolar ; 
implementacao da educacao escolar

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa levada a efeito em quarenta e cinco escolas de uma Delegacia de Ensino na cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo sobre o processo de implementação de políticas educacionais através das representações de professores e alunos - um dos fatores intervenientes 
na apropriação dos conceitos necessários à consecução das ações destinadas ao alcance de seus objetivos. A progressão continuada, intervenção realizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a partir de 1998, como estratégia para viabilizar a universalização da educação básica e eliminar o 
fracasso escolar, forneceu o pano de fundo para a análise de algumas categorias de representações presentes no universo escolar. As representações de implementadores e destinatários foram colhidas em dois momentos diferentes: o primeiro, antes da implementação da política, através do levantamento de 
suas expectativas; o segundo, quatro anos depois, para aprofundar as impressões iniciais, com um grupo menor de participantes. A interpretação dos dados foi realizada com o apoio da Teoria das Representações e da Sociologia do Cotidiano de Henri Lefebvre. Pretendeu-se, por um lado, apreender o novo, a 
mudança, a ruptura e também a resistência dos participantes; de outro, o potencial de transformação da própria política
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As feições da privatização do público na 
educação superior brasileira: o caso da 
ufpa

politicas publicas e 
educacao

Esta pesquisa teve por objetivo central analisar os desdobramentos/tipologias que o privado assume no interior das universidades públicas a partir da reforma da educação superior implementada no período de 1995 a 2002, tendo como locus de investigação a Universidade Federal do Pará. A intenção foi a de 
buscar analisar como o processo de privatização vai sendo naturalizado no interior da universidade e promovendo alterações substantivas na organização da instituição. Partimos da idéia de que a crise conjuntural que afeta a educação pública superior está interligada ao movimento de reforma do Estado 
implementado pelo governo brasileiro como parte da estratégia mundializada de enfrentamento da crise de acumulação do capital, orientado por organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cuja centralidade consiste na redefinição do papel do Estado frente as 
políticas sociais, transferindo funções específicas de prestador de serviços para o mercado. Tal reforma tem levado a universidade à adesão de um novo modelo educacional que privilegia a mercantilização do ensino como o único mecanismo de superação da crise educacional, induzida pelo governo federal, 
na perspectiva de criar as condições para a privatização. Para efetivação desta pesquisa, optamos por utilizar o estudo de caso com vistas a apreender as múltiplas dimensões e relações do objeto a ser investigado por meio de uma análise exaustiva e profunda da ocorrência do fenômeno na Universidade Federal 
do Pará. Compreendemos que tal análise deve estar situada no âmbito global da política educacional em curso no país, na medida em que as mudanças que se evidenciam nessa instituição não são autônomas, mas estão inseridas na lógica global de reforma do Estado brasileiro, guardadas suas especificidades 
regionais e locais. A pesquisa evidenciou a intensificação de um movimento de “naturalização” das reformas que tem sido materializado pela diversidade de ações que vêm sendo adotadas pelas reitorias e acatadas por grupos de docentes que passaram a aceitar a idéia de “modernização racionalizadora”, via 
privatização e terceirização da atividade universitária. Os reflexos dessas políticas no interior da UFPA têm provocado mudanças nas concepções e práticas desenvolvidas o que vem contribuindo para que a universidade passe a ser essencialmente “prestadora de serviços” para atender as demandas exclusivas 
do mercado capitalista. A análise dos contratos/convênios de prestação de serviços estabelecidos entre a UFPA e empresas privadas e pública, destacados nesse estudo, mesmo que tenham objetivos diversos, no seu conjunto, configuram exemplos concretos em que o conhecimento transforma-se em 
mercadoria. A tecnologia tornou-se a principal finalidade da ciência, estabelecendo seus objetivos e orientando suas atividades. A instituição universitária, por sua vez, de produtora do conhecimento transformou-se em uma organização social abandonando a formação e a pesquisa para lançar-se no mercado 
competitivo, subordinando sua produção acadêmica às demandas e necessidades do capital e do mercado impostas pelos financiadores.
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A escola primária noturna na política 
educacional mineira-1891/1924

historia da 
educacao

processo de configuracao da politica 
educacional mineira

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de configuração da política educacional mineira para a população jovem e adulta trabalhadora no período de 1891 a 1924. Também objetiva compreender as implicações das reformas educacionais na definição e organização do ensino primário noturno 
desenvolvido pelo Estado, municipalidades, por particulares e por associações operárias. Contribuíram para o diálogo com as fontes documentais algumas das idéias ou conceitos desenvolvidos por autores como Roger Chartier, E. P. Thompson, René Rémond, Viñao Frago, Faria Filho, dentre outros. As 
principais fontes analisadas foram os anais do Congresso Mineiro; as legislações educacionais; os termos de inspeção técnica de ensino e relatórios das diretoras; as correspondências diversas, expedidas e recebidas pela Secretaria do Interior; os relatórios dos Secretários do Interior e Justiça; as mensagens dos 
Presidentes do Estado, dentre outras. Além dessas fontes foram utilizados também os jornais de época, como o órgão oficial do Estado, o jornal “Minas Gerais”; “O Operário”, da Liga Operária; “O Labor”, órgão de difusão da Confederação Auxiliadora dos Operários de Minas Gerais; e “O Confederal”, do 
Centro Confederativo do Estado. Foi possível constatar que a política educacional para atendimento aos trabalhadores mineiros foi se constituindo pari passu à construção da política de escolarização da infância mineira e que, somente, a partir da terceira década republicana os destinatários das políticas 
começaram a ser diferenciados de forma progressiva, principalmente, por meio da definição de uma idade escolar e de programas de ensino específicos para as escolas noturnas. Além disso, pode-se afirmar que a preocupação com a instrução primária dos trabalhadores ganhou espaço na agenda política do 
movimento operário mineiro e transformou-se em iniciativas concretas voltadas, principalmente, para os operários com idades superiores à idade escolar diurna. Destaca-se, porém, que a convivência intergeracional pode ser considerada uma das características do ensino noturno primário mineiro, bem como a 
ambigüidade na elaboração dos programas e o tratamento infantilizado nas instruções de ensino destinadas ao sujeito adulto que freqüentava as aulas noturnas. Pode-se ainda destacar, dentre outras, que a política de atendimento educacional aos trabalhadores mineiros contou com uma rede de instituições 
articuladas em torno do objetivo comum de instruir, levar as luzes à “pobreza envergonhada” do Estado.
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Possíveis contribuições para a 
construção de políticas públicas de 
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e unidades 
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organizacoes nao governamentais; 
politicas publicas; juventude; patrulha 
juvenil de garca

O objetivo deste trabalho é analisar aspectos particulares da atuação da Ong denominada Patrulha Juvenil de Garça no que tange à sua intervenção no âmbito das políticas públicas juventude. A juventude enquanto segmento social relevante tende a impulsionar específicas na educação, na saúde, no trabalho, na 
participação política, na cultura, consumo, entre outras, cujo atendimento exige por parte do Estado e da sociedade ação que contemple essas demandas. Diante disto, o advento e a atualidade das denominadas Ongs, bem como os pressupostos políticos e ideológicos que as orientam são examinadas partir da 
experiência da Ong objeto de estudo, em sua atuação recente. Os elementos realização da pesquisa são obtidos, primeiramente, através de uma pesquisa bibliográfica sobre as seguintes temáticas: políticas públicas de juventude e Ongs. Também foram como procedimentos metodológicos, a pesquisa 
documental, observações de entrevistas semi-estruturadas. As considerações acerca do papel da PJG contraditórias. Sua intervenção atua na lógica do enfraquecimento das políticas públicas Estado, mas por outro lado a Ong movimenta ações por parte do próprio Estado. Por enfatizar que as Ong, atua num 
reposicionamento da sociedade civil diante do Estado, existe em espaços onde o poder público está ausente ou presente de forma tímida.
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A politica educacional do estado de são 
paulo durante os governos do pmdb 
(1983-1994) : a proposta partidaria e 
sua execução

politicas publicas e 
educacao
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educacao ; partidos politicos ; 
descentralizacao administrativa

O presente trabalho enfoca a política educacional do Estado de São Paulo, referente à educação básica, no período da redemocratização do Brasil, a partir da volta das eleições diretas, em 1982, para os governadores dos Estados. Esta foi a época em que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), originário do MDB, partido de oposição ao regime militar instalado no país em 1964, assumiu o governo paulista, por três mandatos consecutivos, integralizando o período de 1983 a 1994. Com base na importância dos partidos políticos no desenvolvimento das democracias, e, reconhecendo que 
são eles que elaboram e executam as políticas sociais, dentre as quais, a educacional, o trabalho analisa o programa do PMDB e a proposta educacional para o Estado de São Paulo, elaborada por educadores ligados a esse partido e aprovada pela seção paulista do PMDB. Busca-se estabelecer o confronto entre 
esses documentos partidários e toda a legislação educacional produzida durante o período em tela, e, também, com os diversos documentos de estudo dos referentes projetos desenvolvidos pelos governantes. Constitui, portanto, uma pesquisa qualitativa fundamentada na análise documental, à luz do 
referencial teórico cotejado. São avaliadas as gestões dos três governadores de Estado do período abordado e, em particular, dos nove secretários que estiveram à frente da Secretaria de Educação, mediante cinco categorias escolhidas: política e gestão (descentralização e participação), atendimento à demanda 
escolar, valorização dos profissionais da educação, controle das instituições privadas de educação e melhoria da qualidade do ensino. Procura-se, dessa forma, entender o funcionamento do governo peemedebista em relação ao cumprimento de seu programa educacional, verificando a consistência havida entre 
os projetos desenvolvidos e o programa partidário, como, também, aquilatando a coerência entre os projetos levados a efeito nesse período
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O conselho geral da província e a 
política de instrução pública em minas 
gerais (1825-1835)

sociedade, cultura e 
educacao

Com este estudo teve-se como objetivo investigar a política de instrução pública estabelecida pelo Conselho Geral da Província de Minas Gerais no período de 1825 a 1835, o qual foi fundado em 9 de junho de 1825, sendo o primeiro a ser instalado no Império brasileiro. Ele deixou de funcionar em 1834, uma 
vez que, após o Ato Adicional de agosto daquele mesmo ano, os Conselhos Gerais das Províncias foram revogados e substituídos pelas Assembléias Legislativas Provinciais. O Conselho mineiro promoveu intensos debates referentes a diversos assuntos de interesse da Província, dedicando-se longamente ao 
tema aqui tratado, o que pode ser verificado quando foram analisadas, em suas atas, as discussões e as proposições sobre a instrução primária, a secundária e a superior. A intenção foi compreender o Conselho Geral da Província de Minas Gerais e o seu lugar na estruturação do Estado Nacional, assim como a 
ação de seus agentes políticos e intelectuais na proposição de uma política de instrução pública para a Província mineira. Nesses debates, os discursos do político intelectual Bernardo Pereira de Vasconcelos e dos seus principais interlocutores destacam-se e serão analisados visando apreender a fundamentação 
das principais discussões e propostas para o ensino.No contexto da Província de Minas Gerais, pode-se observar a dinâmica política instaurada pelo Conselho Geral e empreendida pelos seus agentes intelectuais políticos, a qual se relacionava com o poder central de forma efetiva. Tratando-se da instrução 
pública, sobretudo, percebe-se vasta discussão desde a data de sua instalação, buscando organizar a instrução numa política que se pretendia inovadora. O período pesquisado evidencia-se como um tempo bastante profícuo e importante para o início do processo de escolarização em Minas Gerais. Os 
resultados obtidos com esta investigação contribuirão para a compreensão da conformação do tempo de normatização e institucionalização da instrução pública na Província de Minas Gerais.
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modernização e racionalização da 
estrutura e da organização do trabalho 
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Este trabalho propõe analisar a forma como a universidade federal de goiás (ufg), apreendeu as políticas públicas para o ensino superior no período de 1984 a 1997, bem como as mudanças que promoveu de sua estrutura e organização do trabalho acadêmico, no processo de modernização e racionalização. 
Destaca inicialmente a reforma do estado brasileiro implementada pelo ministério da administração e reforma do estado (mare) e a reforma da educação superior conduzida pelo ministério da educação e do desporto (mec). A seguir, apresenta um panorama geral da ufg, com o objetivo de contextuazá-la, além 
de apontar aspectos da constituição de sua estrutura como parte do esforço para a sua consolidação. Discute algumas experiências vivenciadas pela universidade, evidenciando, mudanças significativas em sua estrutura de organização do trabalho administrativo e acadêmico. Primeiramente, analisou-se a 
estruturação da graduação, ocorrida em 1984, o que resultou na reorganização do trabalho acadêmico herdada da reforma do ensino superior de 1968; em segundo lugar, em uma conjuntura distinta da anterior, destacou-se a tentativa de construção de um projeto institucional por meio de uma assembleia 
constituite interna (aci); em terceiro lugar, pontuaram-se algumas políticas adotadas pela ufg como parte do aprofundamento de sua institucionalização; em quarto lugar, examinou-se a reformulação do estatuto e do regimento geral de 1996, decorrentes desse processo. Finalmente, investigou-se como as 
conjunturas de cunho sócio-econômico, político e cultural, nacional e internacional refletiram-se no campo educacional, efspecialmente na ufg, além de apontar alguns enunciados que, ao longo do trabalho distinguiram como aspectos importantes da história da instituição.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200939420
07011003P6

zilda 
goncalves de 
carvalho 
mendonca

jose carlos souza 
araujo

Extensão: uma política de interiorização 
da universidade federal de goiás (1972 
– 1994)

historia e 
historiografia da 
educacao

formacao docente; escola normal; 
historia da educacao

Investigar sobre o ensino superior brasileiro em relação ao movimento em torno do que se denomina por democratização – concretamente caracterizável pela expansão e pela interiorização – implica em configurá-la desde os anos 1950. E tal expansão está associada à interiorização. Nesse sentido, cabe 
ressaltar que tal movimento não pode ser compreendido e explicado a não ser vinculado ao contexto, o qual é demarcado pelos ideais de desenvolvimento industrial, urbano e tecnológico, evidenciados a partir dos finais da Segunda Guerra Mundial. O objeto do presente estudo é analisar, especificamente, o 
processo de expansão e de interiorização do ensino superior no Estado de Goiás, Brasil, pela via da Universidade Federal de Goiás(UFG), criada em 14 de dezembro de 1960, a qual reuniu cinco cursos superiores então existentes. Trata-se aqui de privilegiar, em vista de uma delimitação, a criação de vários 
campi avançados pelo interior do Estado de Goiás e um no Estado do Piauí, entre 1972 e 1996. A UFG(sede) foi instalada no município de Goiânia-GO, em 1960. Em 1972 foi instalado um campus em Picos-PI; em 1980 os campi em Firminópolis-GO, Porto Nacional-GO, Jataí-GO, Porto Nacional-GO e, 
em 1983, em Catalão-GO, em 1994 em Rialma-GO e Cidade de Goiás-GO. O foco de tal perspectiva está centrado na análise das ações da sociedade civil, das iniciativas de caráter acadêmico, bem como das ações desenvolvidas a partir dos diferentes municípios, através de seus atores sociais, que se 
envolveram nesse processo de democratização do ensino superior, ancorado pela instituição universitária federal em apreço. Além da pesquisa bibliográfica, a dar sustentação a tal perspectiva que se desenhou no Brasil, de um modo geral, a partir dos anos 1950, cabe reconhecer as especificidades da 
interiorização e da expansão do ensino superior no Estado de Goiás, entre os anos 1970 e 1990. Além disso, as fontes documentais pertinentes ao tema são de natureza vária: resoluções, pareceres, relatórios, convênios, regimentos, discursos, portarias, jornais, atas, as entrevistas com os atores envolvidos etc. 
Em síntese, a pesquisa possibilitou a compreensão e a explicação em torno da expansão e da interiorização através dos seguintes eixos, os quais compõem as diferentes nuances de tal movimento vinculado a objetivos econômicos, a interesses de grupos políticos, à emergência das instituições de ensino 
superior associadas aos municípios-polo que acolheram as escolas de ensino superior, os atores sociais envolvidos em sua manutenção, em sua administração, bem como entre os alunos matriculados no decorrer de tal período. Nesse aspecto, observam-se especificidades regionais em tal extensão, expansão e 
interiorização, porém estão associadas ao contraditório movimento da democratização da educação superior brasileira, presente desde os anos 1950, o qual aspirava superar o elitismo em tal nível de ensino. Também, a universidade deveria se transformar em recurso de integração, desenvolvimento e 
segurança nacional, como convinha à ideologia dos governos, ao longo da história do Brasil, a partir de 1930.
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Reforma do ensino médio (1996-1998): 
textos e contextos

linguagem e 
educacao

A proposição desta tese foi realizar uma descrição analítica dos textos produzidos dentro de um contexto: a proposição política de reforma do ensino médio realizada pelo Ministério da Educação e do Desporto/MEC, no período de 1996 a 1998. Procuramos recuperar as relações estabelecidas entre os textos 
que conduziram à reforma, as diferentes vozes, em uma situação histórica de interlocução. Textos que refletiram e refletem um momento da história da educação brasileira. As perguntas hipotéticas indicavam um estudo descritivo-analítico de um momento de produção: Por que se decide iniciar uma reforma 
política do sistema educacional? De que forma se conduz uma reforma? Quais são as bases referenciais? Quem são as pessoas que expressam as idéias naquele momento? Como as expressam e para quem? Qual o papel do poder público e da administração central nas reformas educacionais? Há relação entre 
contexto político-econômico e a decisão de reforma? Quais são os princípios e objetivos de uma reforma educacional? Por que reforma? Reforma de quê? Reforma por quem e para quem? Os primeiros índices descritivo-analíticos encontram-se concentrados, nas relações político-educacionais que 
antecederam a reforma (1990-96), os contextos e textos que conduziram a sua produção, pressupostos político-educacionais que influenciaram as escolhas dos reformadores. Em seguida, apresentamos os dados colhidos na SEMTEC/MEC (1996-97), local propriamente dito de produção da reforma. As 
interpretações dos textos pelos reformadores e as possibilidades de criação das idéias estão situadas no tempo político da produção. Em concomitância, descrevemos o processo encadeado pelo Conselho Nacional de Educação de legitimação e normatização da reforma (1997-98). Segundo a LDB 9.394/96, o 
CNE, a partir de documento enviado pelo MEC, deve normatizar as diretrizes gerais. Durante 1997/1998, a conselheira Guiomar Namo de Mello assumiu a redação do texto Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio, no CNE/CEB, realizando consultas a diferentes segmentos sociais sobre as 
expectativas para a reformulação. Muitos dos dados dessa consulta fazem parte dos registros da pesquisa. A análise indicou três momentos: as discussões que antecederam a proposta de reforma (1990-96), os textos que a anunciaram (1996-97) e os reflexos produzidos pelo anúncio (1997-98).
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O pec-formação universitária e o ensino 
de ciências nas primeiras séries do 
ensino fundamental

mudancas de concepcao; interacoes; 
pratica docente

Trata-se de pesquisa qualitativa em que o autor faz uma análise do PEC-Formação Universitária, um programa de educação continuada em que o Governo do Estado de São Paulo, em convênio com a USP, PUC-São Paulo, e UNESP, pretendeu no ano de 2001 dar a seus professores efetivos uma formação 
universitária, e que ela fosse motivadora de melhorias na qualidade de ensino. O autor analisa o impacto das teorias, vivências, e demais atividades do Programa nas concepções e práticas destes professores. As referências teóricas foram fornecidas por, entre outros, Bizzo, Krasilchik, Zancam, Carvalho, Gil-
Pérez, e Mathias, que figuram no material impresso trabalhado pelo Programa, e de outros autores que se ocupam do ensino de Ciências como Mellado e Carracedo, Campanário, Porlán, Zanetic, Fracalanza, entre outros. A pesquisa foi realizada em dois momentos, um compreendido no período entre o início 
do programa e o fim do Módulo de Ciências, denominado de ?durante?, e outro correspondendo ao término do Módulo de Ciências e o final da coleta de dados, denominado de ?depois?. Os dados obtidos através de questionários aplicados nos momentos ?durante? e ?depois? tiveram como objetivo o de 
confrontar as respostas relativas aos dois momentos na procura das mudanças de concepções. Outros questionários foram aplicados em determinados momentos e serviram para obter expectativas e avaliações dos alunos-professores a respeito de Módulo de Ciências. Foi também gravado em vídeo o professor 
em atuação na sala de aula nos dois momentos e a análise de seu trabalho se fez através de episódios de ensino, cuidadosamente examinados, onde se procurou modificações ocorridas na organização da aula e na atuação do docente. Os resultados obtidos mostraram mudanças importantes ocorridas nas 
concepções e na prática dos professores pesquisados, e que estas mudanças foram determinadas pelas suas expectativas e desejos em relação ao Programa, e também pela motivação que o PEC-Formação Universitária exerceu sobre eles, influenciando seus conceitos sobre Ciência, sobre ensino e 
aprendizagem, e sobre a sua profissão. A despeito do curto espaço onde se deu a coleta de dados para o confronto dos momentos ?durante? e ?depois? pode-se inferir que o PEC-Formação Universitária teve alguns de seus objetivos alcançados. O autor identifica mudanças importantes nas concepções e nas 
práticas dos alunos-professores proporcionadas pelo PEC: de uma visão empirista para a Ciência e de um processo de ensino e aprendizagem com influências tradicionais e tecnicistas detectadas no momento ?durante?, para uma visão construtivista para a Ciências e um processo de ensino e aprendizagem 
francamente sócio-construtivista no momento ?depois?. Na prática de sala de aula as mudanças e as incorporações perpassaram por um ensino realizado através de problemas e por diálogos onde as perguntas do professor permitiram o levantamento de hipóteses e a reflexão dos alunos; houve também a 
incorporação da valorização do conhecimento espontâneo e da autonomia dos alunos na construção do conhecimento.
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A política de formação continuada de 
professores do ensino médio no rn: 
limites e possibilidades

politica e praxis da 
educacao

politica educacional; ensino medio; 
formacao continuada;

O trabalho intitulado A Política de Formação Continuada de Professores do Ensino Médio no RN: limites e possibilidades têm como objetivo analisar a política de formação continuada dos professores do Ensino Médio implantada no Rio Grande do Norte. Parte do pressuposto de que as diretrizes da formação 
continuada estão articuladas aos organismos internacionais que a partir da década de 1990 passaram a disseminar pela América Latina um modelo homogêneo de formação, que tem como principais características ser realizada em serviço, por meio da modalidade à distância tendo a escola como locus 
principal. No Brasil, essas características encontram suporte a partir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96. Este estudo faz parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2004 pela base de pesquisa Políticas e Gestão da Educação denominada Fatores que interferem na 
produtividade do Ensino Médio: um estudo no Rio Grande do Norte. O estudo em questão privilegia a dimensão pedagógica da referida pesquisa e analisa a política de formação continuada dos professores, tomando como dimensões de análise a formação continuada promovida no âmbito da escola, oferecida 
pela SECD/RN e no âmbito da autoformação. Para a realização do estudo fez-se uma pesquisa bibliográfica e documental que possibilitou a compreensão do objeto de estudo. A pesquisa empírica foi realizada por meio da aplicação de questionários, com questões abertas e fechadas a professores do Ensino 
Médio do RN, e por meio da realização de entrevistas, semi-estruturadas de caráter complementar, com as coordenadoras estaduais dos programas voltados para o Ensino Médio. A análise dos dados obtidos evidencia que não existe na SECD/RN uma programação específica para a formação continuada dos 
professores desse nível de ensino. Os programas em implantação são de caráter nacional, de natureza focalizada e que não atinge a maioria dos professores. A formação continuada realizada no âmbito da escola é praticamente inexistente, limitando-se a reuniões e alguns seminários, sem muitas repercussões 
na prática docente. No que se refere à autoformação poucos são os professores que procuram melhorar a sua prática pedagógica com cursos de capacitação. Dessa forma, percebe-se uma lacuna na formação desses professores e a necessidade de implementar ações gerais de formação continuada que busque 
uma maior e melhor articulação entre a formação inicial e continuada, entre a teoria e a prática, numa perspectiva transformadora, no sentido superar os modelos tradicionais de formação que não têm tido repercussão sobre a pratica docente
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As políticas públicas em educação 
superior e saúde e a formação do 
professor de odontologia numa 
dimensão crítica

politicas publicas e 
educacao

politicas publicas; educacao superior e 
saude

O impacto das políticas públicas educacionais e de saúde na formação de professores em odontologia nos cursos de pós-graduação foi analisado, para se verificar se tais políticas fortalecem apenas a acumulação de conhecimentos e tecnologia especializada, ou se também se voltam para a formação crítica do 
professor direcionada para prática social de saúde bucal. Buscamos identificar os limites e as possibilidades para se desenvolver uma formação docente crítica e voltada para o social. Para tanto, utilizamos como recurso metodológico a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) de documentos educacionais (LDB 
9394/96, Decreto 3860/01, critérios de avaliação da CAPES para os programas de pós-graduação em odontologia) e de documentos da área de saúde (Leis 8080/90, 8142/90, Resolução 196/96). Três categorias de análise foram tomadas para o estudo dos documentos: a sociopolítica, a político- pedagógica e o 
modelo pedagógico, visando analisar o enfoque dado à produção científica e tecnológica, a relação ensino e pesquisa e o modelo de formação docente em odontologia, respectivamente. A análise revelou que, apesar de a LDB 9394/96 apresentar espaço para o desenvolvimento do modelo crítico por meio da 
flexibilidade curricular permitida pela autonomia universitária, isto pode não ocorrer. A autonomia encontra-se regulada pelos critérios avaliativos da CAPES, que se apresentam voltados para a lógica da eficiência e da produtividade. Nesse sentido, a produção de conhecimento na pós-graduação encontra-se 
direcionada para a lógica do mercado, muitas vezes descomprometida com as questões sociais. Por outro lado, encontramos nos documentos da saúde a possibilidade de transpor este obstáculo, através do controle social, eixo importante destes documentos, o que permite que a sociedade civil lute para que as 
pesquisas sejam desenvolvidas em prol da qualidade de vida. Também encontramos nos documentos da área de saúde outra perspectiva que procura dar um sentido social para a pesquisa e a tecnologia: o compromisso com a ética. Além desses aspectos, a possibilidade de se integrar ensino e pesquisa nos 
currículos dos cursos de formação de professores de odontologia, presente em todos os documentos estudados, também se constitui um elemento que pode transpor esse obstáculo. O desenvolvimento da crítica e da reflexão pela articulação do ensino e pesquisa torna-se importante para que o professor de 
odontologia adquira habilidades e competências que o levem a refletir sobre o seu papel como agente capaz de contribuir para uma odontologia comprometida com o campo social.
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O processo de constituição de políticas 
publicas para formação de educadores 
de jovens e adultos : experiências 
formativas na cidade de são paulo no 
período de 1989 a 2000
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organizacoes nao-governamentais ; 
movimentos sociais

Analisa as experiências formativas para educadores de jovens e adultos constituidas nas inter-relações entre o poder público municipal e as organizações da sociedade civil. Descreve e interpreta o processo de implantação de programas e projetos para formação de educadores, na cidade de São Paulo, no 
período de 1989 a 2000, identificando as interfaces com as proposições dos organismos internacionais. Analisa também as apropriações do campo da educação popular que tantos os movimentos populares quanto as organizações não-governamentais imprimiram no desenho da instrutura e das pautas de 
formação inicial e permanente e, por fim, como o estado reconhece esse desenho e o incorpora na formulação de políticas públicas para a EJA
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O processo de implementação de 
políticas públicas de educação no 
município de guarulhos/sp-brasil no 
período de 2001 a 2004 : em 
perspectiva a política de formação de 
educadores vivenciada

planejamento 
educacional, 
politicas e gestao 
educacional

politicas educacionais ; politicas 
publicas ; educadores - formacao ; 
educacao permanente ; relacoes 
educativas ; producao do 
conhecimento ; aprendizagem

O presente estudo, numa perspectiva qualitativa discute o processo de implementação de políticas públicas de educação no município de Guarulhos/SP-Brasil no período de 2001 a 2004. Ao analisarmos o processo de implementação de políticas públicas de educação neste município é possível 
problematizarmos a fundamentação teórico-metodológica em políticas públicas de educação que, apesar de apontar para superação da concepção cartesiana, burocrático-administrativa de políticas, ainda concebe-a como um processo técnico, racional de planejamento e execução dessas políticas. A tese parte 
do entendimento de que implementação de políticas públicas, no caso, de educação, pressupõe um movimento de construção e diálogo permanente entre os diversos e diferentes sujeitos que integram a sociedade; pois se insere numa dinâmica social-política muito mais abrangente, complexa e antagônica, na 
qual os interesses e projetos societários de cunho “hegemônico” e/ou “contra-hegemônico” se encontram em disputa permanente. Não se trata somente de políticas implementadas pelos que compõe as estruturas do respectivo governo, mas por diferentes segmentos que compõe a sociedade guarulhense, e as 
redes e conexões políticas que se estabelecem no cenário político mais amplo. – Como pensar uma política pública de educação que supere as relações societárias calcadas numa concepção conservadora, fragmentada, homogênea e polarizada da sociedade-educação? Esta entre outras questões norteou a 
elaboração do presente trabalho. Descrever e analisar este processo tem sua relevância uma vez que permite compreender que uma política pública de educação eficaz e efetiva é aquela que, numa perspectiva dialética, permite a vivência social-democrática, a manifestação da diversidade, das contradições, dos 
conflitos inerentes à nossa sociedade; é um campo em litígio por Projetos Educacionais-Societários distintos. Para a conformação deste mosaico o papel do governo é imprescindível no sentido de fazer prevalecer a democracia-ética como principio orientador de todo o processo político a partir de um 
determinado Projeto Societário. Destarte é sempre uma política contextualizada que revela os “sujeitos-históricos”, suas demandas, suas inquietações, seus processos de construção material; de formação social política em movimento; suas contradições.
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A presente pesquisa tem como tema a compreensão da organização do trabalho docente coletivo instaurado de forma não obrigatória no interior da escola e sua relação com as políticas educacionais. Para tanto, foi narrado e analisado o movimento da experiência de um grupo de professores na escola pública 
do Estado de São Paulo, realizada no período do final da década de 80 até 1995, momento da Reorganização da Rede Estadual de Ensino, utilizando-se dos recursos metodológicos da história oral (Brioschi e Trigo) entrevistas não diretivas e suas textualizações que constam do volume II. Foram usados alguns 
princípios da análise do cotidiano (Certeau) escolar, da micro estrutura e da linguagem (Bakhtin), que possibilitaram a construção dos seguintes indicadores: a configuração de um grupo de professores que estabeleceu vínculos de comunidade (Heller); a compreensão do conceito de trabalho coletivo (Marx) 
entre professores a partir de suas relações de não artificialidade (Hargreaves); o movimento de construção de táticas (Certeau) para efetivação do projeto pedagógico escolar; e como estas táticas se instalam nos espaços intersticiais (Larossa) provocando a criação dos espaços instituinte e instituído (Lourau) 
para organização do projeto. A análise destes indicadores demonstrou a importância do grupo enquanto espaço de resistência docente, à medida que professores tomam para si a autoria de suas vidas e, portanto, há re-existência docente frente, inclusive, às políticas de descontinuidade (Collares, Geraldi e 
Moyses). Das descontinuidades e da re-existência, rupturas são estabelecidas e vestígios deixados na continuidade de suas ações. O projeto de pesquisa foi desenvolvido no GEPEC ? Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada da Faculdade de Educação da Unicamp ? e contou com financiamento 
da FAPESP ? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
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Investiga a implementação da inclusão escolar no município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo, no que tange as políticas públicas, formação continuada de professores e práticas educativas e organizativas na escola. Apoia-se nos fundamentos da pesquisa-ação para a participação nas mediações no 
campo de estudo, tendo como principal pilar a ação do “pesquisador coletivo”, pressupondo a ação conjunta entre pesquisador e grupo pesquisado com vistas a uma transformação da realidade. Fundamenta-se na perspectiva histórico-cultural que orienta as mediações na realização da formação continuada e 
nas interações com os alunos com necessidades educacionais especiais. Configura-se em três frentes de trabalho investigativo. A primeira frente destaca a participação na formação continuada organizada pelo Setor de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do município de Cariacica, envolvendo 61 
profissionais, a saber: 25 professores itinerantes/apoio, quatro componentes da equipe do Setor de Educação Inclusiva e 32 professores participantes. A segunda frente, aborda a mediação dentro de quatro escolas do município que recebem alunos com deficiência múltipla/paralisia cerebral, por meio de uma 
ação conjunta com os professores de apoio. Elege também, como participante da pesquisa, um aluno com distrofia muscular progressiva, que recebe atendimento domiciliar. Envolve diretamente três alunos com necessidades educacionais especiais, sete professoras de apoio, quatro professoras regentes, quatro 
componentes da equipe do Setor de Educação Inclusiva e a família de um aluno composta de três membros, totalizando 21 participantes. A terceira frente de trabalho configura-se como produção de conhecimento do pesquisador coletivo, materializando-se na divulgação das práticas, nas trocas de experiências 
e na participação em eventos científicos. Os resultados configuram-se como um movimento e ação do pesquisador coletivo na pesquisa que vai ganhando força, alimentando outras ações, trabalhando pelas brechas e galgando novos espaços: um movimento, uma ação, uma prática, uma política que vai 
instituindo-se como mudança.
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Este trabalho de pesquisa de política educacional tem como objeto de estudo os Institutos Superiores de Educação, introduzidos no cenário educacional brasileiro pela atual LDB 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A metodologia qualitativa utilizada para realização da pesquisa foi a 
análise de conteúdo juntamente com a técnica de análise do discurso. O trabalho de pesquisa está dividido em quatro capítulos; o primeiro de retrospectiva histórica e política da formação de professores no país, o segundo de análise de modelos de formação de professores da década de 1.990; o terceiro de um 
panorama sobre os sistemas de ensino e de legislação educacional; e o quarto de análise de dois projetos de instituições de ensino superiores: pública e privada. Esta pesquisa realizou uma breve retrospectiva da política educacional desde a Escola Normal até a introdução dos ISES no sistema de ensino do 
Estado de São Paulo. Os ISES neste trabalho foram considerados como instituições de formação de professores criados por processos históricos - pedagógicos formados pela síntese e pelas contradições de uma sociedade capitalista periférica. Ao mesmo tempo em que os ISES sofreram influências de 
modelos internacionais, também passaram no país por um processo de transformação de acordo com a realidade brasileira. A análise de dois projetos de Institutos Superiores de Educação no Estado de São Paulo permite afirmar que os ISES constituíram-se realmente como escolas de formação de professores 
para a educação básica unindo pela primeira vez a formação dos professores da Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em um mesmo locus institucional ao oferecer formação inicial, continuada e programas de formação pedagógica, de acordo com o artigo 63 da 
atual LDB. A autora conclui o trabalho ao fazer proposta de estadualização e/ou estabelecimento de convênios dos ISES municipais com o governo do Estado de São Paulo, de modo que esses projetos sejam de caráter experimental, segundo o artigo 81 da LDB, Lei 9394/96, para melhoria do ensino público 
de formação de professores no Estado de São Paulo.
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 Esta pesquisa origina-se na ideia de que os sentidos atribuídos a “Ser-professor” matizam-se e multiplicam-se, diferindo permanentemente, a partir dos contatos com as idealizações da docência presentes nos diversos contextos da formação e nos sentidos produzidos por seus sujeitos, imersos em múltiplos 
contextos. Como as esferas do palácio de pedra em Fedora, e a própria cidade imaginada por Italo Calvino (2001), essas formas são múltiplas. Assim, teve-se por objetivo discutir os processos de produção e de compreensão do “Ser-professor” presentes nas políticas nacionais e locais e seus diversos matizes 
singulares aos contextos específicos locais nas produções individuais de práticas e sentidos da docência que existem e são produzidos nos cotidianos. Trata-se dos modos de entender e especialmente modos de “Ser-professor”, cultural e cotidianamente tecidos. Para desenvolver essa discussão, parte-se do 
debate sobre o uso do termo cultura, apoiado nas contribuições dos Estudos Culturais, especialmente em Cevasco (2001), que o expressa com base nos trabalhos de Raymond Williams. Para estudar o processo de produção de políticas enquanto tal, trabalhou-se, especialmente, com as contribuições de Ball 
(2001) sobre as relações entre as políticas locais e as globais e os processos de produção das políticas, entendidos pelo ciclo de políticas (BALL e BOWE, 2002). Recorre-se, aqui, às contribuições de Foucault sobre as relações entre discurso e busca de hegemonia. Também foram fundamentais no 
desenvolvimento da tese os conceitos de redes de sujeitos (SANTOS, 1995), usos (CERTEAU, 1994) e da circularidade entre culturas (GINZBURG, 1987) para potencializar a compreensão dos processos de significação e produção de sentidos presentes nas práticas dos cursos de formação pesquisados. A 
pesquisa realizou-se em licenciaturas e cursos de pedagogia de uma universidade privada da baixada fluminense e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os caminhos metodológicos seguiram por análises documentais e de textos relacionados às políticas curriculares, bem como por observações, 
entrevistas e outras “pistas” com base no campo dos Estudos do Cotidiano.
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Com o intuito de formar professores para o trabalho com elementos da filosofia nas séries iniciais se desenvolveu o Programa de Formação Contínua em Filosofia junto a rede Municipal de Ensino Fundamental de Santa Bárbara d´Oeste. Este programa teve como suporte influências de pensadores e 
comentadores da Filosofia, da Educação e, sobretudo da experiência pratica e dos diálogos travados com todos os professores envolvidos com a proposta. Este trabalho de pesquisa se propõe a demonstração dos elementos e forma como se desenvolveu o programa. Apontando possíveis caminhos para uma 
formação mais crítica e consciente do próprio processo de formação, tendo como principal objetivo a produção de seu próprio material didático.
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O objetivo deste trabalho é a descrição problematizadora da implantação e desenvolvimento de cursos de Informática Educativa para professores da escola pública municipal de Campinas (SP), no período de 1990 a 1997, buscando explicitar as relações entre tecnologia educacional, trabalho docente e 
desenvolvimento humano, entre outras, através da construção de um processo de formação continuada em serviço de professores para novas tecnologias. Este trabalho teve como base as seguintes problemáticas: como articular a análise das características do "sujeito adulto" à formação do professor, que é um 
adulto e um profissional específico, ou seja, com hábitos e rituais institucionalizados culturalmente, em especial, na instituição chamada escola; como integrar essas reflexões com a formação desse adulto-professor para novas tecnologias da comunicação, em especial, o computador e que estratégias políticas e 
pedagógicas de formação continuada em serviço foram plausíveis na construção de um projeto de implantação de informática educativa na realidade da escola pública municipal de Campinas (SP)
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Inserido no âmbito das discussões sobre o lugar político do professor em políticas educacionais mais amplas, como o Programa Nacional do Livro Didático, o presente estudo tem por objetivo evidenciar os discursos sobre "trabalho docente" e "saber docente" produzidos e hibridizados nos textos oficiais que 
integram esse programa. Entre esses textos, o Manual do Professor do livro didático de Geografia das séries finais do ensino fundamental, considerado como um texto que busca intencionalmente a interlocução com o docente de Geografia, recebeu, nesta análise, um lugar de destaque. O quadro teórico 
privilegiado articula contribuições tanto do Campo do Currículo como da Teoria Social do Discurso. No Campo do Currículo, o diálogo - com os estudos de políticas de currículo (Lopes: 2005, 2006, 2007; Ball:1992), com as argumentações propostas por Macedo (2003, 2006) que significam o currículo 
como espaço de enunciação bem como com as análise que articulam esse entendimento do currículo com as questões que problematizam a hierarquização, classificação e distribuição dos saberes (Gabriel: 2006, 2007, 2008, Lopes, 2007) abriu pistas fecundas para a reflexão do político na análise a que me 
propus. Fundamentados na crítica aos limites da teoria crítica do currículo para pensar essa questão, essas interlocuções permitiram o entendimento das relações de poder assimétricas presentes nos discursos analisados, para além das perspectivas teóricas afirmadas por dicotomias e verticalizações. A 
incorporação das contribuições da Teoria Social do Discurso, especialmente, na perspectiva desenvolvida por Fairclough (2001), por ele denominada como Análise Crítica do Discurso Textualmente Orientada (ACDTO), foi fundamental para a apreensão metodológica do corpus documental desta pesquisa 
(Edital e Guia de Análise do Livro Didático da última edição de 2008 e o "Manual do Professor" de nove livros didáticos da sexta série de coleções didáticas avaliadas neste PNLD). A apropriação destes textos, portanto, responde ao entendimento de que discursos sobre trabalho e saber docente, bem como 
sobre as relações com o saber e entre saberes circulam de acordo às configurações contigenciais das práticas discursivas de produção, de distribuição e de consumo de sentidos. Desta maneira, uma das contribuições deste trabalho é ampliar, no campo da discursividade, os sentidos atribuídos às últimas páginas 
do livro didático de uso exclusivo do professor, possibilitando que sejam apreendidas como campo de disputas entre discursos ambivalentes e híbridos que tanto afirmam uma condição de subalternidade quanto sublinham a autonomia do professor. Apoiado, na articulação teórico-metodológica proposta, este 
estudo oferece assim, elementos para investir no sentido de Manual do Professor como um texto no qual se entrecruzam sentidos de políticas de currículo e de formação docente, um texto, portanto, no qual circulam entendimentos políticos sobre o professor de Geografia.
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Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o curso voltado para a formação em nível superior dos professores das redes públicas (estadual e municipais) denominado Normal Superior Veredas. O foco da avaliação foi os possíveis impactos desta formação na prática docente. Para tanto, foram levantadas quais as 
competências eram previstas na proposta pedagógica do curso e quais foram efetivamente desenvolvidas e praticadas pelos egressos. Dois fatores foram considerados: tempo de experiência na atividade docente e jornada de trabalho. Foram analisadas as possíveis influências das condições do trabalho docente 
e do perfil docente sobre o desenvolvimento das competências desejáveis. Inicialmente, foram levantados os principais normativos no campo da formação superior dos professores da educação básica no país, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). Em 
seguida, foi analisado o uso da noção de competências no discurso educacional e, principalmente na formação de professores. O estudo efetuado estabeleceu conexões entre o campo normativo e o uso das competências na proposta pedagógica do curso Normal Superior Veredas no contexto de regulação. O 
trabalho de campo foi desenvolvido a partir da realização de grupos focais com os egressos, agrupados a partir dos dois fatores considerados. Os dados coletados foram analisados com base nas competências previstas. Concluiu-se o estudo fundamentando a importância de que cursos que visam à mudança da 
prática docente devem considerar não apenas o perfil docente e as condições de trabalho, mas dentro destas últimas, a regulação situacional que preside a organização do trabalho no interior das escolas.
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Essa pesquisa abordou as trajetórias formativas dos professores universitários, mais especificamente dos que atuavam nos cursos de Letras e Matemática da Universidade do Estado do Pará (UEPA). As questões norteadoras dessa investigação foram: Qual o perfil dos professores universitários? Qual a 
trajetória de formação inicial dos professores? Qual o lugar da formação continuada na Universidade? Os professores fazem pesquisa? Quais as condições institucionais que os professores possuem para desenvolver pesquisa e docência universitária? As categorias de análise adotadas perpassaram pelo perfil, 
pela trajetória de formação inicial e continuada e pelas condições de trabalho dos docentes universitários. O objetivo central foi analisar a trajetória de formação dos professores universitários e o perfil atual desses em relação aos aspectos pessoais, acadêmicos e institucionais. A metodologia adotada teve os 
seguintes momentos: aplicação de 62 questionários para todos os professores; tabulação dos dados obtidos; realização de entrevistas semiestruturadas com 13 docentes, os quais foram selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos, como o de titulação e de tempo de serviço; análise documental de 
legislações, planos, currículos e projetos que foram essenciais para complementar os dados. As conclusões obtidas foram as seguintes: o perfil dos professores universitários da UEPA indicou um grupo que, em geral, possuía origem socioeconômica de pais com baixa escolaridade, constituído por mais 
homens que mulheres. Os professores, em sua maioria, encontravam-se em meio de carreira tinham idade entre 30 e 49 anos e revelaram satisfação diante de suas atuações. Ao considerar os aspectos culturais, os professores destacaram ter pouco tempo para o lazer e, em relação aos programas culturais, os 
noticiários foram os mais citados. A internet foi mencionada como uma ferramenta utilizada por todos, mas houve uma diferenciação na utilização dela, ao considerar o tempo de serviço dos docentes. Os que atuavam há menos tempo na universidade revelaram utilizar essa ferramenta de forma essencial, 
inclusive para preparar aulas, já os mais antigos revelaram utilizar a internet somente como meio de comunicação. Concluí ainda, que todos os professores atuam em suas áreas de formação inicial. No contexto da pós-graduação, como via de formação continuada, ficou patente a realidade da região Norte, na 
qual há uma baixa oferta de cursos de mestrado e doutorado, o que leva muitos docentes a saírem do estado do Pará e até mesmo do Brasil, em busca de suas qualificações. A titulação revelou ser decisiva na atividade de pesquisa, posto que constatei essa atividade de forma mais consistente, somente no 
contexto dos professores-doutores que atuam no mestrado; os mestres integram grupos de pesquisa e orientam trabalhos de iniciação científica e, para os especialistas, essa atividade é quase inexistente. Em relação às condições de trabalho, ficou claro que elas precisam melhorar, a fim de garantir melhores 
espaços para atuação e formação dos docentes universitários, assim como assinalou-se a necessidade de ampliação do apoio à participação em eventos científicos. Por fim, comprovou-se que a formação do professor universitário ainda carece de políticas institucionais e públicas mais induzidas, a fim de gerar 
um locus formativo desse profissional.
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Este estudo insere-se na Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão em Educação e possui como temática central a reestruturação do trabalho docente e seus desdobramentos nos cursos de formação de professores com foco no curso de Pedagogia da UFU. O objetivo do estudo foi analisar como o curso de 
pedagogia da UFU tem contemplado, em seu Projeto Pedagógico, as questões referentes ao processo de reestruturação do trabalho docente e das políticas para formação de professores. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa e de caráter analítico-
crítico. Para a realização do estudo analisamos o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UFU bem como os documentos, em âmbito nacional e institucional, que orientaram a reformulação dos cursos de formação de professores e em especial a reformulação do Curso de Pedagogia da UFU como 
Pareceres, Resoluções, Memorandos Internos da FACED, Atas, Portarias, Fichas de Disciplinas e Planos de Curso. Como categorias centrais orientadoras do estudo elegemos as seguintes dimensões: a flexibilização, a precarização, a profissionalização, a regulação, a desregulamentação e a desqualificação. 
Nossas análises nos permitiram verificar que especialmente as disciplinas que compõem o Núcleo Política e Gestão da Educação, contemplaram discussões acerca da reestruturação do trabalho docente e que o curso de Pedagogia da UFU, paralelamente ao atendimento das orientações legais do MEC, tem 
buscado contemplar discussões que promovem a reflexão sobre o processo de formação do pedagogo e suas condições de trabalho ainda que estas apareçam de forma bastante concentrada no Núcleo Política e Gestão da Educação.
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Com a implementação da LDB 9394/96, ocorre um redirecionamento na formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. Isso porque, no texto da lei, em seu artigo 87, parágrafo 4º, “Até o final da Década da Educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 
formados por treinamento em serviço”. Surgem então, por conta disso, vários programas de formação de professores em nível superior, dentre eles, o “PEC Formação Universitária”, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) que tem por objetivo fornecer formação universitária aos 
docentes de 1ª e 4ª séries da rede pública, prevendo a duração de 3100 horas-aula, sendo desenvolvido em 20 meses com atividades acadêmicas semi-presenciais, usando recursos audiovisuais. Frente a essas questões, com esse trabalho pretendi analisar a situação das atuais políticas educacionais para a 
formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental no Brasil, por meio da leitura da bibliografia referente ao tema e, em especial, do levantamento dos documentos do programa “PEC Formação Universitária”. Para ilustrar a análise feita a partir dos documentos recorri às entrevistas realizadas 
com os profissionais envolvidos no programa. A análise do referido programa mostrou-se conveniente para estudar a situação atual da formação de professores devido à sua abrangência, pelo menos no que tange ao número de professores atendidos, devido ao destaque que recebeu no Estado de São Paulo, por 
poder tornar-se uma referência na criação de cursos semelhantes e, por ter sido criado em conseqüência da já citada reformulação nos rumos dessa formação. Foi realizada uma pesquisa predominantemente documental, feita a partir de uma análise do conteúdo dos documentos do programa PEC Formação 
Universitária, cujo foco central foi compreender melhor as atuais políticas educacionais para a formação de professores, por meio da análise do referido programa. As questões que se colocam nessa pesquisa são as seguintes: será que uma formação de professores com o predomínio da prática em detrimento 
da formação mais ampla pode contribuir para a melhoria do ensino? Quais são os limites e as vantagens de iniciativas como essas? Em que estão fundamentadas? Em que contexto se inserem? Nesse sentido, foi observado que, apesar de promover algumas mudanças na prática dos professores que realizam 
esse curso, ainda não temos condições de avaliar o impacto dessas mudanças. A análise do material estudado mostrou também que programas como esse caracterizam-se, basicamente, pela formação de professores em tempo reduzido, com aproveitamento de estudos anteriores e de prática pedagógica, 
evidenciando assim, o caráter essencialmente prático desse tipo de formação e também a consonância com as diretrizes de organismos internacionais, como o Banco Mundial, para a educação que, dentre outros aspectos, propõe a redução dos gastos com formação de professores.
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Esta dissertação aborda a temática da política de formação de professores em serviço, expressa no Programa de Qualificação Profissional para Educação Básica (PROBÁSICA), desenvolvida no Município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Tem por objetivo identificar e analisar a contribuição desta 
política de formação inicial para a formação profissional de professores. Para consubstanciar a investigação, utilizamos metodologicamente os procedimentos de pesquisa bibliográfica, análise documental, observação, entrevista semi-estruturada, questionário-roteiro e pesquisa virtual. Na análise dos dados, 
traçamos um quadro geral sobre o PROBÁSICA enquanto formação inicial e sobre suas articulações com a formação continuada, pesquisa pedagógica, pesquisa colaborativa e o exercício da profissão docente, identificando as possibilidades e limites do Programa, no sentido de atingir o objetivo proposto 
neste trabalho. A partir da investigação realizada, construímos o desenho institucional do Programa em questão, focalizando inclusive, os aspectos organizacionais do seu funcionamento. Quanto aos resultados, constatamos que apesar do PROBÁSICA possibilitar o acesso do professor em serviço à 
Universidade, o que se constitui um aspecto forte, evidencia-se eminentes pontos fracos em sua sistemática devido à própria estrutura organizacional dessa política educacional, que não conta com as condições curriculares, institucionais e financeiras necessárias para o êxito da formação profissional. Mediante 
a pesquisa, entende-se que a operacionalização da política de formação em Parnamirim coaduna-se ao ideário da Reforma Educacional difundida nos anos 1990, articulada aos interesses neoliberais, que atribuiu ao professor a responsabilidade pelas mazelas do sistema público de ensino, não respondendo 
completamente a finalidade da formação profissional, haja vista que não define uma política nacional global que trate com seriedade das questões da formação inicial, formação permanente, pesquisa pedagógica, salário, carreira e condições de trabalho.
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Durante o período de 1983 a 1996, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas implementou políticas de formação docente visando atingir a melhoria da qualidade do ensino, objetivo presente nas políticas educacionais formuladas no período. Através de um resgate histórico, consultando documentos e 
realizando entrevistas com atores desse processo, efetivamos um estudo sobre o processo de implementação das políticas desenvolvidas neste intervalo de tempo. Este trabalho teve como objetivo identificar quais os desenhos e o que norteou as políticas de educação continuada; como as transições de uma 
administração para a outra e as transições na mesma gestão afetaram a implementação das modalidades de formação e se as tendências teóricas produzidas, ao longo dos anos, sobre política de formação docente em serviço, estiveram presentes nas práticas desenvolvidas. As dimensões de análise foram: a 
estrutura organizacional, onde buscou-se identificar o perfil institucional de apoio, assim como o fluxo das decisões- hierarquias e graus de autonomia; os recursos humanos e físicos , possibilitando verificar os atores do processo e a capacidade técnica, administrativa e gerencial dos órgãos envolvidos e o 
desempenho da implementação foi analisado com base em dados quantitativos, medindo a eficácia das ações desenvolvidas.
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qualificação docente – pqd/uema na 
formação de professores no maranhão

O presente trabalho surgiu das inquietações levantadas por nós ao longo de nossa prática docente enquanto professora de Psicologia da Educação dos cursos de Licenciatura Plena do Programa de Qualificação Docente – PQD (1994 2008), pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Neste estudo 
avaliamos os impactos do PQD/UEMA na formação de professores no Maranhão. Estado este que ostenta um dos piores índices de analfabetismo do país, além do elevado número de professores das redes de ensino com insuficiente formação docente. A fundamentação teórica é baseada em aspectos 
relacionados ao eixo principal da pesquisa formação de professores, portanto, as políticas públicas de educação; o papel da universidade enquanto instituição social; formação continuada de professores e trabalho docente; a educação do Maranhão através do curso de Pedagogia do PQD da UEMA. A 
metodologia utilizada é a de abordagem qualitativa com a análise documental e entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos participantes do Programa pesquisado, gestores, professores e alunos egressos. Constatamos que a educação no Maranhão sofreu grandes impactos através desse Programa, por sua 
vez, o impactos foram mais quantitativos que qualitativos, em função do processo de precarização do mesmo, através da expansão desordenada e de sua privatização. Dentre os impactos qualitativos, constatou-se a efetiva contribuição do programa quanto à qualificação do professorado do estado do 
Maranhão, melhorando a sua prática docente, tornando os professores mais críticos e reflexivos, com hábitos de leitura e estudo, maior participação nas atividades da escola e em eventos educacionais, além da maturidade profissional. Quanto aos quantitativos, resultou no maior número de professores com 
graduação em nível superior, melhoria de seus salários e aprovação em concursos públicos. A sua precarização se deu pelo elevado número de turmas por pólos/sedes/municípios em todo o estado do Maranhão e parte das regiões Norte e Nordeste do país; das aulas ministradas por professores com a mínima 
qualificação adequada para o magistério superior; professores inexperientes; aligeiramento dos cursos; falta de tempo para leitura, estudo e discussão dos textos; falta de vínculo entre a teoria e a prática docente dos alunos-professores e, pelo pagamento das mensalidades dos cursos, sendo a UEMA uma 
universidade pública.
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A análise do processo de mudanças curriculares sobre a formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental em nível superior se constitui no objetivo central deste estudo. Para isto desenvolveu-se análise dos discursos veiculados em textos oficiais, textos acadêmicos e oriundos dos 
movimentos sociais organizados sobre currículos de formação de professores para os anos iniciais da escolaridade, com vistas a estabelecer relação entre essas influências e a recontextualização de novas propostas curriculares (textos escritos) de cursos ofertados por instituições de ensino superior do estado do 
Pará. A influência do espaço discursivo relativo às orientações oficiais se refletirá nos textos analisados, através da evidência dada aos componentes curriculares direcionados para a prática docente e conteúdos específicos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Um outro aspecto na ser destacado é a 
influência do espaço discursivo da ANFOPE através da incorporação de conceitos como base comum nacional e trabalho pedagógico, sobretudo nos cursos de Pedagogia. A análise do currículo das instituições estudadas confirma ainda tendência em desenvolver cursos de formação em serviço, através de 
propostas diferenciadas, de menor duração, ou de caráter intensivo, que pode ser observada em âmbito nacional e internacional e que se insere dentro da lógica que privilegia a relação custo-benefício. Pode-se dizer ainda que a análise dos diferentes currículos evidencia a idéia de intertextualidade, tendo em 
vista que é possível perceber no discurso desses textos a presença de tantos outros enunciados, oriundos de distintas formações discursivas.
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O presente estudo teve os objetivos de: estudar como as Tecnologias da Informação e Comunicação - computador, teleconferência e videoconferência - foram usadas no ensino, mais especificamente no curso de formação de professores PEC-Formação Universitária (pólo Campinas-SP), que aconteceu no 
período de julho de 2001 a dezembro de 2002; analisar a lógica de produção e linguagem do conteúdo disponibilizado para os alunos nos recursos tecnológicos e verificar se os participantes do estudo entendem que as tecnologias contribuíram para a formação do público alvo, qual a percepção que eles têm em 
relação as tecnologias no ensino. Participaram do estudo: alunos, tutores, professores e profissionais (estagiários, desenvolvedores de conteúdo, coordenadores e assistentes) do PEC-Formação Universitária. Os dados foram coletados, principalmente, por meio de questionários, entrevistas semi-estruturadas e 
observações. O procedimento para a análise de dados consistiu em uma organização quantitativa dos dados do questionário, seguida de uma análise qualitativa de todos os dados coletados. Os resultados mostram que o uso de tecnologias interativas não foi suficiente para garantir a interação entre alunos e 
professores. As aulas de teleconferência foram apontadas como de melhor qualidade técnica e pedagógica do que as aulas de videoconferência. Aparece nas falas dos participantes a consciência de que, as aulas ministradas por tecnologias requerem uma metodologia diferenciada da utilizada no ensino 
presencial e que elas contribuem no processo de ensino e aprendizado, mas a figura do professor sempre será necessária. O computador contribuiu no processo de "inclusão digital", mas não foi utilizado considerando efetivamente o seu potencial de interação. Esses resultados sugerem que se repense novos 
métodos ,de ensino para a educação mediada por tecnologias. Para que seu uso seja adequado é necessário uma formação para professores e também para alunos. O ensino mediado por tecnologias requer não só manutenção de equipamentos e capacitação para que aqueles que farão ou ministrarão o curso 
saibam manuseá-las, mas cuidados pedagógicos, ou seja, preocupação com a qualidade da informação trabalhada e da interação entre alunos e professores trabalho defende-se a tese que a municipalização do ensino, implantada no Brasil por força da Emenda Constitucional n° 14/96, da Lei Federal n° 9394/96 
e disciplinada pela Lei Federal n° 9424/96, não se constitui numa inovação na política educacional brasileira. Mais do que um processo descentralizativo de devolução social, ela se apresenta como uma retomada da tradição de responsabilizar a administração local pelo ensino das primeiras letras. Cotejam-se 
os dispositivos da Constituição/88 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto à questão do direito à educação, assim como os modelos de Estado de Bem Estar e Neo-liberal, que lhes serviram de inspiração política. Uma pesquisa de campo, realizada em quatro municípios da Região 
Metropolitana de Campinas, sugere qual seja a representação social da municipalização do ensino dos responsáveis pela gestão do ensino fundamental público no município.
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Neste estudo foi realizada uma análise histórico-sociológica do Programa de Educação Continuada (PEC) implementado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP), entre os anos de 1996 e1998, no que se refere às suas relações com a formação continuada dos professores de História do 
ensino fundamental da rede pública estadual. Esta análise foi centrada nas ações de capacitação promovidas pela Escola da Vila nas delegacias de ensino de cidades da região da Grande São Paulo. Os principais objetivos deste trabalho foram: 1) analisar a relação entre as instituições públicas e privadas na 
implementação de políticas públicas sociais na área da educação, especificamente quanto à educação continuada; 2) analisar o processo de concepção, implementação e avaliação do PEC em relação às peculiaridades da capacitação dos professores de História e 3) fazer um levantamento e disponibilizar fontes 
documentais, em sua maior parte inéditas, para estudiosos e pesquisadores da área. A base documental deste trabalho é oriunda da SEE-SP, do Centro de Estudos da Escola da Vila (CEEV), da Fundação Carlos Chagas e do Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NEPGE-UFRS). Inicialmente é apresentado um histórico sobre as relações estabelecidas entre as agências financiadoras internacionais e o governo brasileiro entre as décadas de 1940 e 1990. A seguir, são apresentadas e discutidas a 
concepção, a implementação e a avaliação do PEC feitas pelas instituições avaliadoras e pelos professores capacitandos de História. O PEC,através das ações que buscavam melhorar o desempenho dos professores, corroborou para a transformação da escola por meio da implementação de uma concepção de 
educação continuada, que passou a atender à lógica das competências. Contudo, a individualização dos processos educativos e a responsabilização individual pelo aprimoramento profissional implementados afastam os professores de sua categoria profissional, do seu coletivo, e das suas organizações 
contrapondo-se assim a uma qualificação profissional com relação social
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O problema que esta pesquisa coloca é se as análises mais correntes acerca do trabalho docente oferecem uma base adequada para a compreensão da realidade de profissionais do ensino. A hipótese central é que aquelas análises, realizadas sobre determinados aspectos da prática educativa e da relação com a 
sociedade, em geral não encaram de maneira profunda as contradições do Estado e das relações sociais capitalistas e suas implicações para a interpretação do trabalho docente. São análises que se dividem entre as que priorizam os aspectos de proletarização, de gênero e de saberes profissionais. O exame das 
vicissitudes de tais perspectivas foi feito por meio do estudo dos artigos publicados em dois periódicos educacionais de circulação nacional: a revista Educação & Sociedade e a revista Cadernos de Pesquisa. O estudo mostrou que aquelas análises se moldam em função do contexto político e social e de uma 
imagem pública do professorado, dependentes de alterações recentes na forma de gestão do Estado. A análise crítica de algumas daquelas abordagens, a partir da teoria marxiana do capital enquanto relação social, permitiu introduzir aspectos da dinâmica de reprodução do capital e, especificamente, da forma-
Estado. Mediante a mobilização de conceitos como o de trabalho abstrato e trabalho concreto, de trabalho produtivo e improdutivo, de serviços, de trabalho imaterial, de subsunção formal e real do trabalho ao capital, dentre outros, desenvolveu-se a crítica dos debates travados no campo educacional brasileiro, 
com a qual se pode compreender o próprio trabalho docente. Com isso, a hipótese levantada se mostrou verdadeira, pois, as análises examinadas se revelaram limitadas a apreensões conjunturais, desconsiderando determinações fundamentais do trabalho docente que resultam de um processo histórico 
vinculado ao desenvolvimento da forma-escola e à subordinação do trabalho docente ao Estado.
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar as Políticas de Formação de Professores dos anos de 1990, tomando como expressão destas reformulações, o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. A partir da referência de estudos já realizados entre pesquisadores e 
movimentos de educadores envolvidos historicamente com ao curso de Pedagogia, nossas análises recorreram à uma retomada da trajetória histórica do curso de Pedagogia, perpassando o momento de sua criação, até a década de 1990, discutindo questões relacionadas à problemática da formação do 
pedagogo, identificando os fundamentos teórico-metodológicos da formação e as relações entre Educação, Política e as Políticas de Formação de Professores. Assim, recorremos à organização curricular e institucional e o perfil do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas, observando, a partir de posições distintas, um conjunto significativo de conflitos, com as políticas de formação de professores, e entre os grupos envolvidos nas reformulações desse Curso. Para tanto, utilizamos fontes primárias e secundárias que expressaram o debate interno do Curso na FE e a 
legislação educacional geral.
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O presente estudo objetiva analisar o processo expansionista da educação superior na modalidade a distância, no Brasil, a partir da década de 1990, procurando compreender as razões e as formas de expansão dessa modalidade educativa ocorrerem em cursos para formação de professores, sobretudo dos anos 
iniciais do ensino fundamental e, em que medida esse movimento se vincula às orientações mundializadas para a educação. Para apreender essa vinculação, analisaram-se documentos do Banco Mundial (BM) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), por serem 
agências que têm tido grande participação no delineamento das políticas educacionais em âmbito mundial e, especialmente, da América Latina e que têm significativa proximidade com o governo brasileiro. Analisaram-se ainda, os documentos que legislam sobre a educação, a educação a distância (EaD) e a 
formação de professores no Brasil. A análise efetivada, balizada por ampla fonte documental, evidenciou que há muitos elementos comuns entre as orientações dos organismos internacionais e os projetos desenvolvidos no país. Demonstrou, também, que as orientações do BM e da Unesco permearam as 
políticas educacionais, particularmente às referentes a formação de professores, desencadeadas efetivamente no país a partir da década de 1990. No que se refere à expansão da EaD no Brasil, os dados levantados e analisados revelam que essa modalidade educativa está se expandindo rapidamente no país, por 
meio de cursos de formação de professores. Revelam, ainda que a formação docente ganhou centralidade a partir da década de 1990, sobretudo no que tange à formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, o que comprova que as articulações para a universalização da educação básica, no 
Brasil, estão em consonância com as orientações dos organismos multilaterais que vêm centrando esforços em ações voltadas para a universalização das séries iniciais do ensino fundamental
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A presente pesquisa tem por objeto de estudo o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), financiado pelo Ministério da Educação, que no estado do Rio de Janeiro, entre 2008-2009, foi executado e gerido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Trata-se de curso de pós-graduação lato sensu: Curso de Especialização em Gestão Escolar com carga horária de 400 horas, voltado para a formação de dirigentes da educação básica, sobretudo gestores das escolas públicas. O objetivo geral foi observar o impacto do Curso de Especialização em 
Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), no cotidiano de uma escola e seu gestor-cursista, ao longo de sua formação. Os objetivos específicos foram: (1) Investigar os efeitos que o curso de especialização PNEGEB provocou na prática de gestão de um dos 
gestores-cursistas; (2) Levantar as principais características de tais efeitos; e (3) Analisar em que medida o referencial teórico e de análise fundamentado nas dimensões de culturas, políticas e práticas de inclusão em educação mostra-se relevante à compreensão dos supracitados efeitos e variáveis em jogo. No 
que tange ao arcabouço teórico, utilizamos a Teoria da Inclusão em Educação, relativa à dialética da inclusão/exclusão com base nas dimensões de culturas, políticas e práticas, descritas por Tony Booth e Mônica Pereira dos Santos. Esta dissertação é um estudo de caso de cunho qualitativo, na qual usamos o 
método observacional e a pesquisa documental para coletar os dados e o Paradigma Indiciário de Ginzburg para tratar os mesmos. Como resultado dessa pesquisa, considerou-se que o referencial teórico-metodológico utilizado contribuiu para a compreensão da complexidade do cotidiano escolar e das práticas 
de gestão em termos da dialética inclusão/exclusão, permitindo-nos concluir que o curso cumpriu com seus objetivos e que o referencial utilizado é relevante.
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Este trabalho procurou verificar quais as razões que levaram o governo do Estado do Paraná a propor a extinção do curso de Magistério, com esta intenção buscou-se compreender estas razões resgatando em primeiro lugar o histórico da formação de professores para a educação infantil e séries iniciais do 
ensino fundamental no Brasil e no Estado do Paraná. Também, buscou-se refazer o caminho das leis que influenciaram e resultaram do processo de tentativa de cessação do curso, bem como de reversão desta política, entendendo neste caminho que a LDB 9394/96 e o PROEM foram elementos importantes 
nas argumentações que revelavam os interesses divergentes entre a posição assumida pelo poder público e os representantes da sociedade civil (Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal, APP-Sindicato e escolas públicas estaduais.). No processo de análise buscou-se relacionar a 
política de cessação do Curso de Magistério, em última instância, com as influências dos organismos internacionais, em especial do Banco Mundial, na fundamentação das políticas educacionais desenvolvidas no Brasil e no Paraná na última década.Portanto, se as razões alegadas pelo governo estadual para a 
cessação do Curso de Magistério diziam ter relação com a questão legal e com a ausência de demanda para o curso, o trabalho permitiu verificar que para além da aparência havia outros motivos determinantes. A análise dos dados permitiu aventar que na realidade uma das razões centrais que impulsionou a 
política de cessação do curso de formação de professores em nível médio no Estado do Paraná foi a lógica de racionalização de custos relacionada ao incentivo da privatização deste nível de ensino no Estado.
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O presente trabalho visa demonstrar as implicações das ações administrativas aplicadas no ensino da Rede Pública Estadual. Aborda algumas questões atuais que contribuem para inviabilizar o desempenho qualificado do professor contratado para o exercício do magistério, bem como provocar algumas 
inquietações emergentes da leitura e análise da legislação que cria a contratação de professores para a Rede Pública Estadual através de Contratos Emergenciais e Temporários. Discute os prejuízos pedagógicos causados à Educação Pública Estadual com a contratação de professores sem concurso público 
como prática sistemática dos governos. A investigação foi orientada pelo paradigma qualitativo de pesquisa, visando compreender e interpretar o contexto no qual os professores contratados estão inseridos, através de entrevistas realizadas com integrantes do Magistério Público Estadual, quais sejam os 
diretores de escola porque eles têm a responsabilidade administrativa de garantir o bom funcionamento da escola e respondem pelo desempenho dos professores contratados; supervisores, porque são os responsáveis pela organização do trabalho pedagógico; professores contratados, para que possam se 
manifestar sobre as suas condições de trabalho e as relações que se estabelecem quando deste tipo de contrato; os professores nomeados, para que se posicionem quanto a esta forma de contratação; alunos, por serem eles o objetivo fim da educação e percebem alguma diferença entre o trabalho pedagógico 
desenvolvido pelos professores contratados em comparação aos nomeados; o responsável pela política de ensino indicado pelo Secretário de Educação, para manifestar o seu posicionamento no que se refere aos professores contratados; por fim o CPERS, para que manifeste sua posição sobre os contratos 
emergenciais. As características básicas que orientam este tipo de estudo são: ter a realidade vigente nas escolas públicas estaduais como fonte direta de coleta de dados e o pesquisador como principal instrumento. Os dados foram coletados na forma de entrevistas semi-estruturadas em duas escolas integrantes 
da Rede Pública Estadual; uma delas é a escola a que o pesquisador está vinculado, ocupando o cargo de supervisor, e a outra, porque dois dos quatro professores contratados que trabalham na primeira escola, também atuam na segunda. Houve também pesquisa às legislações e revisão bibliográfica. Tem 
como objetivo contribuir com a discussão do projeto político-pedagógico nas escolas públicas estaduais, através da análise da relação de trabalho dos professores da Rede Pública Estadual que foram contratados temporariamente, apontando a falta do vínculo desta categoria de professor com a comunidade 
escolar, em conseqüência do cumprimento de sua carga horária em vários estabelecimentos de ensino e a não garantia das horas de planejamento e tempo para formação, o que está contribuindo para a desqualificação do ensino público.
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O presente estudo tem como objeto de análise o trabalho de professores não-efetivos na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, especificamente os admitidos em caráter temporário (ACTs) e os chamados “professores eventuais”, no período compreendido entre 1930 e 2007. O objetivo principal é 
conhecer as origens do processo de admissão destes docentes, bem como relatar e compreender tal processo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina que o ingresso em cargo ou emprego público ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. Prevê também a contratação temporária, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No ano de 2007 a porcentagem de professores admitidos sem vínculo empregatício na rede pública de ensino do Estado de São Paulo foi de 60% do total dos 
docentes, uma cifra muito alta. A admissão destes docentes se acha regulamentada pela lei 500/1974. As admissões ocorrem apenas em caráter temporário, o que significa admitir professores no início do ano letivo e dispensá-los, no máximo, ao final do mesmo período, sem as garantias previstas na CLT e, 
principalmente, sem acatar os preceitos constitucionais no que diz respeito a um contrato por tempo determinado. Por meio da análise documental, do levantamento e exame da legislação pertinente à contratação na administração pública e da revisão bibliográfica sobre a política educacional, foi possível 
detectar a falta de identidade profissional do professor não-efetivo devido às relações ambíguas na sua forma de admissão. A admissão sem vínculo empregatício tornou-se uma constante na Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, colocando o professor na condição de prestador de serviços.
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Discorremos, nesta tese, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em filosofia (Parecer CNE/CES nO. 492/2001) e as suas implicações filosófico-pedagógicas. No primeiro capítulo, empreendemos um exame das Diretrizes Curriculares aprovadas, procurando compreendê-las e 
explorá-las sob diversas perspectivas: do ponto de vista da "letra" da lei, isto é, daquilo que é afirmado textualmente; identificando o contexto histórico e político de surgimento dessa proposta de lei; discutindo a gênese e o processo de sua elaboração no contexto das políticas do Ministério da Educação; 
apresentando alguns desdobramentos dessas discussões, que resultaram na elaboração de outras propostas de lei; e, encerrando o capítulo, fazemos uma discussão da proposta da Comissão de Especialistas de Ensino da Filosofia, designada oficialmente para apresentar um texto-base com vistas a elaboração da 
versão final das Diretrizes. No segundo capítulo, depois de constatadas as orientações legais para a organização e o funcionamento dos cursos de graduação em filosofia no Brasil, procuramos mapear a quantidade dos cursos existentes e onde eles estão situados por região e estados brasileiros e, em seguida, 
como estão sendo oferecidos esses cursos do ponto de vista institucional e acadêmico, retratando especialmente o tipo de organização acadêmica, dependência administrativa e as formas de habilitação predominantes na estruturação desses cursos. Finalmente, no terceiro capitulo, com base no exame que 
realizamos das Diretrizes dos cursos de filosofia e conforme o perfil institucional e acadêmico destes em nível nacional, realizamos uma reflexão reivindicando a formação filosófico-pedagógica como elemento definidor da graduação em filosofia no país, discutindo seus limites e apontando possibilidades, 
com destaque para o papel da licenciatura neste processo
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Este trabalho traz reflexões sobre a educação continuada no Estado de São Paulo, no período de 1960 a 1990, na perspectiva de considerar a formação inicial e a educação continuada com um processo contínuo e intimamente ligados. A pesquisa se desenvolveu através de entrevistas semi-estruturadas as três 
representantes de cada segmento envolvido com capacitação docente: os gestores, os capacitadores e os professores. As falas dos entrevistados se entrecruzaram com as dos autores nacionais e estrangeiros da chamada escola de formação reflexiva. Partiu-se de uma visão histórica de como surgiu a educação 
continuada no Estado de São Paulo, tentando perceber o contexto sócio-político-econômico em que a formação de professores foi concebida e sua ligação com as concepções hegemônicas dos diferentes períodos da Pré-República à década de 90. Ao indagar se os programas de educação continuada da 
Secretaria de Educação do Est de S.P., no período de 1960 a 1990, contribuíram para alterar a prática docente, percebeu-se que os professores aproveitaram, em parte, as contribuições desses programas, projetos, premidos pelas necessidades oriundas da própria prática, em que os seus saberes já não davam 
mais conta de responder aos desafios do cotidiano. Junto a essa necessidade, parece que as contribuições das pesquisas da área, trazidas via "capacitação" aos professores, tiveram como resultado a desestabilização da crença arraigada de que já se sabia e de que a simples troca de experiências entre os pares 
eram suficientes para responder aos desafios da prática, numa escola e sociedade profundamente modificadas pelas demandas da contemporaneidade. Os professores foram os autores e atores dessas mudanças, construindo, a seu modo, em meio à descontinuidade das propostas oficiais, as rupturas que 
tornaram possíveis as alterações de sua prática, dando continuidade ao seu processo formador da profissionalização docente. Parece que o processo de educação continuada foi se construindo em sua própria caminhada, de maneira não-linear, avançando mediante as investigações da área, as circunstâncias 
históricas e a ação reflexiva dos docentes comprometidos em responder aos desafios de seu tempo. Esse processo de mudança não está concluído para os professores, nem para as experiências de educação continuada, pela própria concepção de processo, como algo que se põe em movimento e que se vai 
constituindo, ganhando clareza, produzindo saberes provisórios, se efetivando.
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. Esta dissertação trata da formação e da práxis político-pedagógica dos professores egressos do curso de Pedagogia do Pólo Universitário de São Mateus, no Estado do Espírito Santo, no período de 1995 a 1999. Verifica se acontece sua inserção no contexto sócio-político do norte do Estado a partir do Plano 
de Interiorização da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Objetiva identificar as possibilidades de uma prática social transformadora na região a partir da implantação do curso de Pedagogia. Sugere que a presença da Universidade Federal naquela região é um fator muito importante para as 
mudanças sociais. Utiliza a perspectiva sócio-histórico-filosófica para compreender a formação recebida por esses professores e a sua prática político-pedagógica no contexto das condições da região norte. Resgata os trabalhos da Comissão Especial nomeada para elaborar o Plano de Interiorização da 
Universidade, assim como constata a complexidade presente na interiorização do ensino. Apresenta dados e análises em relação à formação e práxis dos professores do curso de Pedagogia, seu perfil e sua atividade profissional. Explicita os projetos de intervenção social e aponta sugestões e recomendações 
para a consolidação do pólo Universitário de São Mateus-ES.
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Esta tese foi desenvolvida com os seguintes objetivos: (i) analisar as políticas públicas de formação de professores, procurando verificar sua relação com as reformas para a educação, em sentido amplo, e com as orientações para a construção da nova sociabilidade, nas suas dimensões técnica, ética e política; 
(ii) investigar, na concepção político-pedagógica do Projeto Veredas - Formação Superior de Professores, as dimensões técnicas, éticas e políticas, visando analisar a sua relação com a nova sociabilidade, nos seguintes aspectos: a) concepção de formação profissional para o trabalho pedagógico; b) conteúdos 
curriculares propostos; c) articulação entre teoria e prática pedagógica; d) competências atribuídas ao professor das séries iniciais do ensino fundamental. Realizou-se um estudo teórico, de caráter descritivoanalítico, orientado pelo materialismo histórico, buscando, com a mediação da literatura especializada, 
examinar os conceitos, princípios e pressupostos que fundamentaram o Projeto Veredas. Concluiu-se que a reforma da formação de professores, no Brasil, nos seus aspectos técnicos, éticos e políticos, tornou-se necessária ao projeto da nova sociabilidade, com duas finalidades principais: formar os novos 
organizadores da cultura, de acordo com as demandas técnicas, éticas e políticas do capitalismo mundializado; e preparar as novas gerações para ser, pensar e agir de acordo com as exigências do capitalismo contemporâneo, além de prepará-las para a sobrevivência material e para a convivência social. Em 
Minas Gerais não foi diferente: o governo Itamar Franco (1999-2002) representou uma continuidade de novo tipo, pois preservou os aspectos fundamentais da reforma mineira, inclusive o papel do Banco Mundial como organismo financiador do processo. Mesmo apresentando princípios relevantes — como a 
valorização do magistério, a capacitação dos professores, a democratização da escola, a qualidade da educação e a universalização do acesso —, Minas deixava clara a sua orientação ética e política, nos marcos do neoliberalismo da Terceira Via: incentivo ao voluntariado, busca de novas parcerias e formas de 
financiamento, ênfase no aprendizado ao longo da vida, a partir dos pilares da educação, entre outros eixos. O Projeto Veredas incorporou as indicações modernizadoras para a formação de professores, em serviço e a distância, e a dimensão ético-moral necessária à formação do intelectual orgânico 
fundamental à nova sociabilidade. Foram apresentadas como razões para a formação superior em exercício a indicação da legislação para que os professores tivessem nível superior e a “fundamental e urgente” preparação do sujeito para o enfrentamento da nova realidade trazida pela globalização. Assumiu-se 
a pedagogia das competências como diretriz curricular e a transformação social, nos limites do capitalismo: o caminho seria apenas humanizá-lo, ainda que se mantenham intactas a exploração e a dominação que o engendram. Palavras-Chave: Formação de Professores ,Nova Sociabilidade, Educação a 
Distância
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Essa tese aborda questões acerca da formação de professores no Brasil e da constituição do projeto dos cursos de licenciatura a partir da década de 30 do século passado contemplando, em especial, a criação da Universidade do Distrito Federal, da Universidade do Brasil e da Universidade de São Paulo, esta 
última através da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Procurou-se problematizar, ao longo dos últimos setenta anos, as alterações sofridas na legislação e nos programas de formação de professores através das licenciaturas tanto em instituições públicas como privadas, bem como as políticas 
internacionais e nacionais para formação docente. Buscou-se ainda discutir a mercantilização da educação superior nos últimos quinze anos através das políticas implementadas por organismos internacionais, em especial o Banco Mundial. No âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, procurou-se 
problematizar as representações que os licenciandos de diferentes áreas têm sobre as disciplinas pedagógicas e os professores da Faculdade de Educação e as relações entre teoria e prática construídas pelos alunos a partir da perspectiva epistemológica da virada da retórica na filosofia. Para tal, analisamos o 
discurso dos licenciandos ao qual chegamos por meio de um questionário respondido por 126 graduandos. Para apreender as representações, realizou-se a análise retórica dos discursos evidenciando seu caráter argumentativo considerando as intenções do orador na construção das técnicas argumentativas 
empregadas. Buscou-se compreender que discursos os licenciandos proferem acerca dos professores da Faculdade de Educação, das disciplinas pedagógicas obrigatórias para obtenção do título de licenciado e quais suas representações sobre os territórios de formação docente no âmbito da UFRJ - a Faculdade 
de Educação e os cursos de origem. A análise dos discursos revelou que os argumentos pela defesa dos cursos de origem como território de formação não se constituíram suficientemente fortes para que o primado da formação docente ficasse a cargo das escolas e institutos de origem, o que permite concluir 
que a Faculdade de Educação se configura como território legitimado de formação de professores no âmbito da UFRJ.
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Este trabalho apresenta um estudo sobre a formação continuada de professores da educação básica em Goiás. Tem como objetivo compreender a percepção dos professores participantes do Programa PCN em Ação em Goiás sobre as políticas públicas para a formação de professores em serviço assim como 
sua percepção sobre o professor competente, uma vez que o programa PCN em Ação é um programa de formação continuada em serviço que se propõe explicitamente a desenvolver algumas competências profissionais em seus participantes. A partir de uma pesquisa empírica, em que foram aplicados 
questionários entre os participantes do PCN em Ação, foi possível também identificar os motivos que levam os professores a participar de um programa de formação continuada em serviço e, especificamente, o que os motivou a continuarem participando do programa PCN em Ação. O resultado final deste 
estudo apresenta-se em três capítulos. No primeiro capítulo analisa-se a formação continuada de professores na conjuntura internacional e na reforma educacional brasileira da década de 1990, a legislação pertinente e as diferentes concepções de formação continuada de professores, além da percepção do 
professor participante do PCN em Ação sobre as políticas públicas para a formação de professores. No segundo capítulo apresenta-se o Programa PCN em Ação e sua forma de implementação em Goiás, identificando-se a motivação dos professores para a participação e permanência no Programa. No terceiro 
capítulo analisa-se o termo "competência", seu uso no referencial curricular e nas diretrizes para a formação continuada de professores das séries iniciais do ensino fundamental, concluindo-se o capítulo com a análise das percepções do professor participante do programa PCN em Ação acerca do que é o 
professor competente. A percepção que a maioria dos professores participantes deste Programa tem das políticas públicas para a formação de professores em serviço é de que os investimentos na formação de professores estariam diretamente relacionados com mudanças na educação pretendidas pelo governo. 
Todavia, segunda essa percepção, os professores se sentem na posição de peças de um jogo de xadrez, em que terceiros são os participantes ativos e a eles só cabe aguardar os movimentos seguintes do jogo. No caso específico do PCN em Ação, a maioria dos professores considerou como razão de sua 
inscrição e permanência a afinidade com o programa, sua organização e estrutura de apoio, a diversidade de metodologias utilizadas, a aplicabilidade dos temas estudados ao cotidiano da escola, a qualidade dos materiais estudados e a necessidade pessoal de aprendizagem, atualização e mudança da prática 
docente. A maioria dos professores participantes considera como competente o professor que é capaz de administrar sua própria formação profissional, dimensão que é trabalhada explicitamente no Programa PCN em Ação como competência da auto-gestão da formação. Finalmente, discute-se a contribuição 
dos programas de formação continuada de professores para a constituição da identidade profissional do professor e para a profissionalização da categoria dos professores.
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O presente trabalho tem como objetivo a análise do processo de “implementação” dos dispostos da lei 10.639/03 em uma escola pública da cidade de Duque de Caxias. A presente lei modifica a atual LDB e torna obrigatório na educação básica brasileira o ensino de História e cultura afro-brasileira. A Cidade 
de Duque de Caxias fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e agrega grandes desigualdades sociais, lugar onde pretos e pardos pontuam de forma incisiva os grupos menos favorecidos. No ano de 2006, seguindo deliberações do Ministério da Educação a Secretaria de Educação da Cidade dá 
início a um programa de formação continuada de professores para o trabalho com os dispostos na lei 10.639/03. Procuramos destacar a apropriação dos professores dos conteúdos trabalhados durante a formação continuada, o desenvolvimento de trabalhos referentes à questão, verificando se de alguma forma 
a realidade escolar foi alterada
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Esta pesquisa investiga quais são as políticas de formação de professores implementadas nos municípios da Região Metropolitana de Campinas. Levanta dados históricos, geográficos e estatísticos sobre a constituição da Região Metropolitana, bem como procura caracterizar a sua educação básica, tal como 
ela se constitui. Para atingir o objetivo proposto, foi aplicado um questionário especificamente elaborado para aferir as ações de formação de professores realizadas no período de 2002 e 2003. O diagnóstico deixa claro que todos os municípios, de uma forma, ou de outra, desenvolvem ações de formação 
diversificadas e abrangentes para seus professores, aplicando nelas recursos orçamentários significativos. Essas ações não se limitam a cursos esporádicos, mas, a uma gama de procedimentos que varia de reuniões e grupos de estudos, seminários, oficinas de trabalho, a cursos de graduação e pós-graduação, 
para ampliar a formação inicial de seus professores
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loureiro

A evasão de professores do magistério 
público estadual de goiânia

formacao e 
profissionalizacao 
docente

Este estudo objetiva analisar a evasão de professores do magistério público estadual em Goiânia-GO, nos anos 90 do século XX, no contexto das políticas educacionais desenvolvidas no país, enfocando a especificidade desse fenômeno em Goiás. Aborda-se o objeto de estudo por meio de pesquisa empírica 
(levantamento de dados existentes, questionários e entrevistas), na perspectiva de compreensão de suas múltiplas determinações, com o objetivo de explicar os motivos pelos quais, no período focalizado, os professores evadiram-se da rede estadual de ensino. A pesquisa identificou categorias que explicam o 
processo de evasão dos professores da rede pública estadual em Goiânia nos anos 90, relacionadas a condições precárias de trabalho, à gestão da escola e do sistema escolar e a questões familiares e de gênero. A evasão apresenta-se, assim, como solução para conflitos e insatisfações que se constituíram, em 
virtude das condições do trabalho docente. A constatação da forma como esses aspectos influenciam a qualidade do ensino público e a depreciação da profissão conduz à conclusão de que a superação do fenômeno da evasão exige ações estatais que, visando os reais interesses da sociedade, criem 
possibilidades de reversão das situações adversas verificadas nas condições de vida e de trabalho dos profissionais da educação, criando possibilidades de sua superação
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educadoras leigas de creches 
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A presente dissertação intitulada Processo de Formação docente das Educadoras Leigas de Creches Comunitárias tem como objetivo analisar como ocorre a construção identitária de professora pelas educadoras leigas atuantes em creches comunitárias conveniadas com a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre/RS, matriculadas no curso de ensino médio Normal na E.M.E.F.Emílio Meyer. Este estudo valeu-se predominantemente da abordagem qualitativa, utilizando-se de recursos quantitativos para compreender o contexto e o perfil das alunas estagiárias na íntegra. Pautou-se em estudo de caso, sendo 
utilizados instrumentos metodológicos como questionário, entrevistas semi-estruturadas, observação de campo e análise documental para compor o corpus da pesquisa. Buscou-se identificar a partir da fala das alunas, protagonistas deste processo, bem como de seus interlocutores, professores do curso e 
coordenadoras pedagógicas das creches comunitárias onde trabalham, como acontece a passagem de educadora leiga à professora e se estas imprimem ressignificações na prática pedagógica cotidiana com crianças na creche. Apoiou-se em autores que abordam a formação docente, a legislação e o processo 
identitário das professoras. As conclusões deste processo investigativo indicam a importância de haver formação em nível médio, objetivando a continuidade em nível de graduação para profissionais que atuam com a faixa etária de zero a seis anos de idade. Sinaliza a necessidade de haver relação nas 
propostas dos cursos de formação de professores que contemplem o saber formal com os saberes da prática trazidos pelas alunas. Bem como vislumbra que os cursos incidirão positivamente na identidade de professora de suas alunas, quando contemplarem em seus programas curriculares momentos em que a 
trajetória de vida e as experiências profissionais estejam interrelacionadas, proporcionando reflexão, onde haja espaço para uma análise crítica de sua própria prática à luz da teoria. Finalmente desvela que para as educadoras leigas a oportunidade de cursar o Normal significou a realização de um sonho de 
qualificação e formação.
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Carreira e perfil do profissional do 
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política brasileira de valorização do 
magistério

pesquisa politicas e 
gestao da educacao

carreira docente; profissionais do 
magisterio; perfil docente

A carreira docente é um indicador de valorização do magistério público. Em Curitiba, que teve sua Rede Municipal de Ensino estruturada a partir de 1963, muitas foram as lutas políticas em torno do tema. Para abordá-lo, neste trabalho, fez-se primeiramente uma pesquisa histórica, nos limites da premência 
deste estudo, da legislação e dos embates nacionais, desde o Brasil Colônia até nossos dias. Depois se fez um levantamento das principais legislações que disciplinaram a carreira produzida a partir 1958, data do primeiro Estatuto do Servidor Municipal. Neste levantamento deu-se destaque ao Estatuto do 
Magistério, lei 6.761/85, conhecida como Estatuto Azul. Esta lei foi aprovada dentro do espírito de redemocratização nacional. A maior mudança foi o pagamento pela maior habilitação, direito retirado pela administração Lerner em 1991. Outro destaque foi a lei 10.190/01, Plano de Carreira em vigor no 
município. Em seguida fez-se, dentro do estudo de caso, um perfil dos profissionais do magistério público de Curitiba. Neste estudo considerou-se os estabelecimentos em que atuavam e quais funções desenvolviam. A seguir passou-se a trabalhar os indicadores que possam contribuir para a qualidade da 
carreira docente.
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ações propositivas
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professores 

Este estudo discute a dinâmica da formação continuada dos professores em sua relação com a universidade, a partir de três eixos: os convênios e a institucionalização dos projetos de formação, os programas de formação como caminho à afirmação e solidificação das características da profissionalidade docente 
e a construção de sua autonomia e as alternativas possíveis às universidades, no desenvolvimento de um diálogo social para a difusão de sociedades formadas para a aprendizagem permanente. As universidades reúnem, “supostamente”, uma larga experiência em projetos de formação continuada advinda da 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Segundo alguns pesquisadores, citados neste estudo, a universidade por produzir e divulgar conhecimento através da pesquisa, constitui-se como lócus privilegiado para a formação continuada de professores. Deve-se ressaltar, entretanto, o movimento desta na 
realidade brasileira, desenvolvida através de cursos e projetos esporádicos e aligeirados. O campo da chamada “formação em serviço” está impregnado pela mentalidade da racionalidade técnica, na medida em que o conteúdo ensinado diz respeito a um conjunto de regras e habilidades que devem ser seguidas. 
As experiências foram analisadas, através da revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas com coordenadores, gestores e formadores de três programas de formação, que envolveram, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade 
Federal Fluminense, o Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação de Niterói e, finalmente, a Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí. As ações, foram realizadas através de parceria entre universidades e órgãos públicos (secretarias 
de educação). Verificamos o grande potencial das universidades como lócus de formação, todavia, constatamos a necessidade de uma postura mais ativa e propositiva das mesmas no âmbito da formação continuada de professores. Entendemos que deve haver uma conjugação de esforços entre as 
universidades, os órgãos públicos e os professores para o debate, concepção, execução, suporte e avaliação de tais empreendimentos
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Escola indígena guarani no rio de 
janeiro na perspectiva da autonomia: 
sistematização de uma experiência de 
formação continuada
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conhecimentos em 
suas relacoes com 
processos 
educativos e 
culturais 

formacao continuada de professores 
indigenas

O objetivo da tese é discutir o tema da Formação Continuada dos Professores Indígenas Guarani do Estado do Rio de Janeiro a partir da experiência de 10 anos de assessoria pedagógica às comunidades indígenas Guarani Mbyá no Rio, em especial da Aldeia Sapukai, em Bracuí, Angra dos Reis. O trabalho 
tem um caráter de pesquisa ação-participante e utiliza-se de diferentes metodologias que correspondem a cada um dos quatro estudos realizados. O primeiro é um estudo histórico sobre o povo Guarani e a história da educação escolar indígena no Brasil. No segundo, é utilizada a metodologia da sistematização 
de experiências, na perspectiva adotada pelo campo da Educação Popular, sob a influência da proposta metodológica de Oscar ará (1996) de refletir sobre os processos de construção de políticas públicas em Educação Escolar Indígena. No terceiro, um estudo bibliográfico de análise teórica sobre a formação 
continuada de educadores indígenas na perspectiva da autonomia, buscou-se problematizar os conceitos de escola bilíngüe, intercultural, diferenciada e autônoma presentes no discurso hegemônico da educação escolar indígena. Elegeu-se como central a categoria autonomia, exemplificando os desafios a 
serem superados para a sua construção, na solidificação de estruturas administrativas e mecanismos de participação direta e de controle social por parte das comunidades indígenas. No quarto estudo, de natureza etnográfica, aponta-se a importância de se conhecer as concepções de infância que permeiam as 
propostas de escolarização indígena para as quais as políticas públicas de formação de professores indígenas vêm sendo pensadas e elaboradas. Um programa de magistério indígena pressupõe um tipo de criança a ser formada. De que criança falam os Guarani Mbyá do Rio de Janeiro? Quem são as crianças 
da Aldeia Sapukai e como se relacionam com a Escola? São questões debatidas no trabalho a partir de incursões etnográficas ao campo. Nas conclusões, aponta para a aparente “crise” pela qual vem passando a Escola Guarani, que está fechada desde 2003. A escola não estaria passando por uma crise, mas por 
uma “solução guarani” inserida no centenário processo historicamente construído a partir do “complexo guerreiro-antropofágico” tupi. Tal complexo foi deslocado para um “complexo profético-migratório” tupi-guarani que orientou o recente fluxo migratório dos Guarani para o litoral em busca da “Terra sem 
Males”. Hoje constitui-se num “complexo resistente-subordinado” no qual se movimentam e adiam a escola. Ora resistem aos projetos “civilizatórios” como a escola, ora subordinam-se, se for de seu interesse. Outra hipótese é a de que o modelo de escola que vem sendo pensado para os Guarani, está ainda 
atrelado ao modelo de estrutura social não indígena que prevê uma escola única e massificada para todas as crianças da Aldeia. Tal modelo ignora a organização social Guarani tradicional, que é estruturada nos joapyguá – núcleo baseado na família extensa. A escola deveria acompanhar a estrutura social 
Guarani para ser uma escola indígena. A formação de professores indígenas na perspectiva da autonomia, tão propalada no discurso, deveria instaurar, alimentar e tencionar os conflitos de “teko” (Ser, caráter, modo de vida, em guarani), que se processam no âmbito dos joapyguá

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200538731003010001P0

edilza maria 
de souza 
cardoso

maria de fatima 
costa de paula

Formação continuada de 
professores:uma repercussão na prática 
pedagógica?
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professores ; formacao con

Este trabalho discute a formação continuada de professores e a repercussão desse processo na prática docente, no sentido de analisar se os conhecimentos construídos como reflexão teórica foram incorporados à prática docente. O foco do estudo centrou-se nos professores que fizeram o II Curso de Extensão 
Universitária em Educação de Jovens e Adultos realizado pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos do Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, em convênio com a Universidade Federal Fluminense, realizado no período de abril a agosto de 2004. 
Para essa análise, foram entrevistados professores que participaram do referido Curso e professores dinamizadores do mesmo, escolhidos aleatoriamente por amostragem, assim como os coordenadores, num total de vinte e um sujeitos. Foi realizada também, uma análise documental, que englobou a proposta 
pedagógica e o conteúdo do Curso, a legislação que regulamenta a formação de professores, dentre outros. Para responder as questões levantadas pelo estudo, selecionamos como principais referenciais teóricos Antonio Gramsci, Paulo Freire, Antonio Nóvoa e Célia Linhares. Ao abordar a formação de 
professores, primeiramente traçamos o contexto político em que se insere e as políticas públicas que a delineiam. Realizamos uma revisão bibliográfica sobre a formação continuada de professores, estabelecendo um paralelo com o desenvolvimento da profissão docente e destacando o papel político e 
reflexivo do professor no desenvolvimento de seu ofício. Os dados coletados na pesquisa ficaram assim organizados: a proposta pedagógica do curso, o processo de cooperação entre a universidade e o município, a percepção dos professores sobre o processo formativo e a relação entre a formação continuada 
e a prática docente. Adotamos a pesquisa qualitativa de forma que as respostas dos professores possibilitassem uma atitude reflexiva sobre a sua prática
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Mapas da formação docente na década 
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emancipações.. 

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

politica educacional; formacao 
docente; emancipacao; mercado

A presente pesquisa, Mapas da formação docente na década de 90: espaços de regulação social e de emancipações possíveis analisa, com base no projeto socio-econômico em vigor no Brasil, as tendências que são projetadas nas reformas da formação de professores. O estudo valeu-se da abordagem 
cartográfica analisando os mapas normativos oficiais representados nesta investigação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, pelo Plano Nacional de Educação e pelas Diretrizes Curriculares para Formação de professores para a Educação Básica. A pesquisa deteve-se, igualmente, na 
análise do mapa de um lugar, em suas interrelações com as determinações das políticas macroeducacionais. Estas reflexões foram confrontadas com uma proposta de resistência, nominada também de mapa emancipatório, conforme ensinamento de Santos (1998, 2000). As conclusões provisórias do processo 
investigativo sinalizam para as marcas reguladoras do processo de formação traduzidas em: transnacionalização das políticas educativas; educação para o mercado; falsa autonomia; avaliação de desempenho; participação de baixa intensidade; formação, profissional gerenciada; ênfase no técnico e no 
administrativo; razão prática. Propondo mapas emancipatórios defende-se a educação como direito universal e bem público; o conhecimento emancipatório; uma política global de formação. A pesquisa reforça a necessidade de construir novos mapas, os quais sejam portadores de novas frentes de diálogo, de 
utopia e de emancipações.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200240542001013001P5

edlucia passos 
carvalho 
pereira 

flavia obino 
correa werle

Supervisão colaborativa: as 
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A presente dissertação centra-se na compreensão do papel do supervisor em sua relação com a formação docente tomando por base o Projeto de Formação Continuada em Ciências e Matemática, implementado na Unisinos. Utiliza, portanto, como elemento empírico, uma política de educação continuada 
vinculada ao Edital 01/2003 SEIF/MEC. Trata-se de uma política de educação pela qual o MEC chama as universidades brasileiras para constituir Centros de formação. Com isso, o Núcleo de Formação Continuada de Professores- NUPE- da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos - passa a 
integrar a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento. A pesquisa empírica é realizada nos cursos de capacitação, seminários avaliativos e grupos de estudo vinculados a este Núcleo e a esta Rede. Instauro uma discussão sobre a supervisão atrelada às relações/ações supervisoras na escola a 
partir de uma análise das formas de gestão. Faço um resgate de algumas teorias administrativas trazidas para o espaço escolar e encaminho para a necessidade da escola construir seus próprios modelos teóricos explicativos. Sugiro que a escola possa se constituir reflexiva pensada como ambiente de formação, 
agregando a supervisão colaborativa enquanto articuladora de um compromisso político coletivo, buscando romper modelos tecnicistas e burocráticos de fragmentação do trabalho escolar. Identifico as influências das políticas, em nível global e local, na organização do sistema educacional e suas implicações 
no espaço escolar a partir da discussão sobre políticas públicas de educação continuada. São tecidos os pontos e contrapontos entre o idealizado pelo Projeto e o realizado, a partir dos dados coletados nos grupos de estudo acompanhados. Concluo que existem três níveis de relação/ação supervisora. O primeiro 
diz respeito às relações entre MEC e o NUPE, baseadas numa lógica centralista e regulatória. O segundo diz respeito às relações entre o NUPE e os professores-coordenadores dos grupos de estudo, centradas na mediação, na articulação e no acompanhamento das ações desenvolvidas. O terceiro se refere às 
relações entre os professores-coordenadores dos grupos de estudo e os professores-multiplicadores. Nos dois grupos acompanhados, observaram-se situações diferenciadas entre si. No primeiro grupo, houve a predominância da supervisão colaborativa, na perspectiva emancipatória. No segundo grupo, 
predominaram as relações de controle gestor e poder centralizado. Utilizo como literatura de apoio Adolfo Vásquez (1977), Isabel Alarcão (2004), Evandro Ghedin (2005), Luíza Helena Christov (2005), Laurinda Almeida e Vera Placco (2003), Selma Garrido Pimenta (2002), Naura Syria Carapeto Ferreira 
(2001e 2003), Eneida Shiroma e colaboradoras (2002), Euclides Redin e Salete Moraes (2002), João Barroso (2002 e 2003), Moacir Gadotti (2005), Carlos Estevão (2006), Maurice Tardif (2005), dentre outros.
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Formação e profissionalização docente - 
um retrato delineado a partir do estudo 
das licenciaturas das iees-1991-1998
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O objeto deste estudo - exame da formação e profissionalização docente dos egressos dos cursos de licenciatura em letras, história e geografia ministrados nas instituições estaduais de ensino superior, no período compreendido entre 1991 e 1998 - insere-se na problemática mais ampla da expansão e 
interiorização do ensino superior que vem se dando no brasil e, especificamente, no estado de goiás nas últimas décadas, e que implica modificações na atividade de formação de professores e é foco de questionamentos que partem dos mais diversos setores a ela relacionados. A pesquisa foi realizada nos 
moldes da metodologia de survey, com 1.486 egressos de seis iees, os quais preencheram uma ficha de identificação e um questionário auto-aplicado. Desses, onze egressos participaram ainda de uma entrevista aberta que focalizava o tema formação e profissionalização docente. Partindo do pressuposto de 
que a formação e profissionalização docente é um processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico, desenvolvi a análise dos dados que evidenciaram a importância da formação docente inicial, mas também os seus limites, 
dada a complexidade do processo formativo, no qual não podemos desconsiderar outros fatores relacionados, como os evidenciados nessa pesquisa: a diversidade/unidade das faculdades, a forma de organização didática-curricular das licenciaturas, a instabilidade das políticas de formação de professores, a 
profissionalização do docente, os indicadores de desempenho sócio, cultural e econômico dos egressos, dentre outros. É nesse contexto de alargamento do acesso à educação superior, quando se possibilita o aporte de uma outra classe social para participar do processo escolar, que a qualidade da formação é 
questionada. A qualidade vincula-se aqui, à democratização do ensino; não apenas do acesso e da gestão, mas também da competência de possibilitar aos seus egressos êxito na formação/aprendizagem e de não excluí-los, sistematicamente, do mercado de trabalho. Assim, compreendo que os "anos de euforia" 
da expansão não encontram ressonância no egresso, que se reveste de uma desilusão com a escolha profissional: por um lado, associada à dura realidade do trabalho docente e as condições de exercício da profissão ou por outro lado, pela falta de atrativos da licenciatura, que leva grande porcentagem dos 
pesquisados a optarem por outras profissões, provavelmente mais atraentes no mercado de trabalho. Nesse sentido, essas licenciaturas precisam ser consideradas no quadro da desvalorização do magistério como profissão e da própria educação como campo de conhecimento, daí a compreensão do porquê as 
iees não terem cumprido a meta principal da interiorização, que é a fixação da juventudde em sua terra natal
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Esta tese analisa o trabalho docente na educação básica da rede pública do Estado do Acre, a partir do movimento de reformas educacionais implementadas na última década (1999-2009) nesse Estado, considerando as condições de trabalho, a formação, a carreira e a remuneração docente. Analisou-se 
também, a influência das políticas implementadas na área da formação, da carreira e da remuneração docente e dos procedimentos normativos que regulam a profissão, observando se esses aspectos foram responsáveis pela melhoria dos indicadores educacionais. Buscou-se, ainda, identificar quais os 
mecanismos de regulação do trabalho docente são característicos e específicos do contexto educacional acriano. A pesquisa utilizou dados quantitativos e qualitativos e procedimentos metodológicos variados, como a análise documental, o questionário e a entrevista. Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado 
um survey no qual participaram 240 professores da educação básica que trabalham em escolas da rede estadual e na segunda etapa foram entrevistados 08 professores. Para análise dos dados, partiu-se do estudo da teoria da regulação como ferramenta conceitual, apoiado em Aglietta (1979) e articulado aos 
trabalhos de Ball (1992), Barroso (2005, 2006), Lessard (2006), Oliveira, (2005, 2006) e Reynaud (1988). A análise apoiou-se também na discussão da cultura do desempenho, da performatividade, da accountability e da intensificação do trabalho docente. O estudo evidenciou que, o processo de reformas 
educacionais no Acre assumiu, em boa medida, uma configuração híbrida, mesclando propostas ligadas a uma perspectiva crítica e emancipatória com propostas ligadas a uma perspectiva de orientação economicista e gerencial. Os resultados demonstraram que o trabalho docente sofreu mudanças 
significativas, na última década, condicionando as atividades de ensino às necessidades de produzir melhores resultados de desempenho dos estudantes nos exames nacionais. As políticas de formação inicial em serviço, as melhorias no plano de carreira e nos salários dos docentes contribuíram para a melhoria 
dos indicadores. Ao lado dessas políticas, a reestruturação do trabalho docente (que passou a ser mais controlado, com base na cobrança de resultados fixados em metas educacionais) foi analisada como fator preponderante para a melhoria do desempenho dos alunos, sendo esse aspecto integrante de um novo 
processo de regulação educacional.
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Nesta dissertação pesquisamos o processo de formação das trabalhadoras/alunas no Curso de Licenciatura em Pedagogia, organizado sob a Resolução CNE/CP 01/2006, da Universidade Federal do Rio Grande-RS (FURG) entre os anos 2008 e 2009. O estudo de caso, de natureza qualitativa, assumiu como 
método o desenvolvimento da dialética marxiana. O principal objetivo consistiu em apreender os papéis que o referido curso vem desempenhando na formação, como professoras, das trabalhadoras/alunas. Partimos do princípio que a organização do trabalho em uma sociedade está intimamente ligada a 
organização dos processos educativos. Por isso, salientamos a influência da reestruturação produtiva do capital nas décadas de 1960 e 1970 na formação do trabalhador flexível, polivalente, características presentes na proposta do curso. No modo capitalista de produção a educação e o trabalho são direito de 
todos, entretanto, são acesso de alguns. A materialidade do trabalho encontra na divisão do trabalho intelectual e manual uma orientação fundamental na Universidade, não permitindo as trabalhadoras/alunas dedicação exclusiva às demandas acadêmicas. Apreendemos que o curso de Pedagogia, sob vigência 
flexível cumpre um duplo movimento dadas as condições concretas de seu processo na formação, como professoras, das trabalhadoras/alunas: ao mesmo tempo contribui, por meio de suas relações, para manter as relações de hierarquização, obediência, senso comum, e de desnaturalizações de processos 
historicamente desenvolvidos. Os sujeitos entrevistados revelaram, de modo geral, que a universidade da maneira como está organizada não está preparada para receber o trabalhadoraluno. O que nos move a pesquisar nesse campo é: se a universidade, como está organizada, não é feita para o trabalhador, 
como fazê-la?
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Esta dissertação teve como finalidade caracterizar o curso Pedagogia da Terra em Minas Gerais, implementado pelo MST em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No ato da implementação do curso houve a adesão de outros movimentos sociais do campo, vinculados à Via 
Campesina no Brasil. Buscamos analisar os princípios político-pedagógicos deste projeto de formação, bem como o processo de implantação do referido curso, que tem como principal meta a formação de educadores para atuarem nas escolas do campo. Nesse sentido, faz-se necessário conhecermos esta 
experiência de formação docente, a fim de entendermos os parâmetros em que a mesma se dá, considerando que são muitos os desafios para a implementação de uma proposta deste cunho. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo como instrumentos procedimentais para coleta dos 
dados a análise de documentos, a realização de entrevistas semi-estruturadas e aplicação de questionários. Os dados da pesquisa revelam que o curso Pedagogia da Terra, apesar dos desafios que se configuram em sua concretização, representa para os educandos nele matriculados uma possibilidade de 
construir e efetivar na prática a Educação do Campo, há longos anos, reivindicada pelos movimentos sociais do campo, além de representar um passo a mais na luta pela efetivação de políticas públicas para a formação docente, direcionada às escolas do campo
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A presente dissertação de mestrado aborda a importância de trabalharmos em escolas, em especial no espaço de formação de professores, a Lei 10.639/03 que altera a LDB 9394/96, inserindo no currículo escolar a história e a luta dos negros oriundos da diáspora africana. Problematiza: “O que fazer para que 
professores e gestores educacionais abordem questões referentes à negritude em sala de aula, com a categoria de pertencimento étnico-racial?” A metodologia utilizada busca dar conta das complexidades étnicas da sociedade brasileira, para que após navegarmos num passado não muito longe, e em conjunto 
com a comunidade escolar, tornando possível estabelecer correlações com ações transformadoras da comunidade negra em terras brasileiras, a partir da educação, promovam-se ações. Elas foram realizadas por meio de oficinas, dinâmicas, desenhos, escritas e leituras, nas quais construímos novos caminhos. 
No diálogo com o movimento negro, suas principais bandeiras (Vinte de Novembro e o Estatuto da Igualdade Racial) objetivam dar visibilidade às lutas, nas políticas públicas, na desconstituição do mito da democracia racial, no espaço educativo. Muitas mãos se somaram numa prática pedagógica na quais os 
professores permitiram a inclusãotemática e expressão de desejos de uma transformação social. Da África para o Brasil recontamos um pouco da história apresentada no currículo educacional. Trabalhamos dialogando permanentemente para a desmistificação de rótulos, tabus e preconceitos, para que 
coletivamente possamos avançar na implementação de políticas de ações afirmativas para toda sociedade brasileira. Foi no espaço de formação de professores, que identificamos as necessidades de criação de condições para a implementação da Lei 10.639/03 e da Lei 11.645/08 para a nação brasileira, em suas 
correlações no currículo escolar, promovendo pertencimentos nos diversos espaços sociais frente às negações, situando questões de gênero, examinando contradições entre teorias e práticas, e as etnias.
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Este trabalho tem como objeto de análise a formação de professores pelo Programa Especial de Capacitação para Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, em serviço, na modalidade semipresencial. Partindo do estudo das políticas educacionais implementadas a partir da 
década de 90, que tiveram seu início com a Constituição de 1988 e que culminaram com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, e com atenção especial na formação de professores, fez-se uma breve retrospectiva do surgimento dos Institutos Superiores de Educação e do Curso Normal 
Superior, explicitando suas contradições enquanto espaço alternativo de formação. Na seqüência, é feita uma análise sobre a Educação a Distância no país e alguns programas destinados à capacitação/qualificação de professores, nessa modalidade de ensino. O estudo empírico é realizado em um município da 
região metropolitana de Curitiba/PR, através do levantamento de documentos, entrevistas com tutores, observações em telessalas e aplicação de questionários estruturados aos tutores e alunos/docentes do programa. O principal objetivo da pesquisa foi o de investigar como se dá a apropriação e o 
aproveitamento da proposta de educação do programa denominado Curso Normal Superior, que utiliza como forma de mediação do processo educativo dos alunos/docentes os recursos da Educação a Distância, em especial as Tecnologias de Informação e Comunicação. Dentre as constatações que o trabalho 
proporcionou, estão a comprovação de que a proposta de educação propiciada pelo Programa Especial de Capacitação para Docência conduz ao aligeiramento na formação, já que está fundamentada em uma concepção pragmatista e utilitarista de educação, assim como reafirma a condição de expropriação e 
desqualificação a que os professores vêm sendo submetidos historicamente.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200818400
01016001P0

elias enrique 
moreira

raquel pereira 
chainho gandini

A política educacional paulista entre 
1995 – 2000 e o trabalho docente

politica e gestao da 
educacao

politica educacional do estado de sao 
paulo; reforma educaci

O tema do presente estudo é a política educacional paulista entre os anos de 1995-2000, mais precisamente o processo de implantação das principais diretrizes educacionais e suas implicações para o trabalho docente entre 1995-2000. A revolução na produtividade dos recursos públicos, a reforma e 
racionalização da estrutura administrativa e mudanças nos padrões de gestão foram as diretrizes principais da política educacional paulista que deveriam culminar na melhoria da qualidade do ensino e na revisão do papel do Estado na prestação dos serviços educacionais. Dentre as diversas alterações que essa 
reforma produziu, destacam-se as que se referem à duração e intensidade da jornada de trabalho, salários, tempo de trabalho e tempo livre no ensino fundamental e médio. O objetivo da pesquisa foi estudar as implicações da reforma educacional paulista entre 1995-2000 para o trabalho docente e apontar suas 
conexões com as condições de trabalho. Conforme nossa hipótese foram observadas contradições entre os objetivos estabelecidos, as alterações promovidas e os resultados obtidos pela SEE-SP para o trabalho concreto docente. Um dos componentes fundamentais dessas contradições foram os conflitos entre 
as formas de funcionamento da burocracia de planejamento da SEE-SP e as necessidades dos docentes responsáveis pela execução do trabalho pedagógico. As principais categorias que nos serviram de orientação para análise foram as seguintes: Política, Estado, Estado moderno, burocracia, dominação, 
legislação e trabalho docente.
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Problematiza o processo de formação continuada dos professores da Rede Municipal de Vitória/ES, na área de informática educacional, para a construção de práticas pedagógicas na sociedade do conhecimento. Definem-se três objetivos: 1) analisar a proposta institucional do processo de formação continuada 
dos professores para o uso da informática no trabalho docente; 2) saber o que pensam/sentem os professores sobre esse processo de formação continuada e 3) compreender os usos do computador inventados pelos professores na prática pedagógica. Metodologicamente, define-se como um estudo de caso de 
natureza qualitativa. Compreende uma análise documental e uma pesquisa de campo. Na pesquisa documental fez-se levantamento e análise dos registros sobre o Projeto de Informática Educacional da Prefeitura de Vitória. Na pesquisa de campo, durante todo o segundo semestre letivo de 2004, foram 
visitadas duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Nove professores dessas escolas participaram das entrevistas. Da análise dos dados emergiram as seguintes conclusões: 1) O Projeto de Informática Educacional da Prefeitura de Vitória, justificado num processo mundialmente irreversível de 
modernização do ensino com adoção de tecnologia da informática, pretendeu transformar a escola pública municipal, melhorar a qualidade e produtividade da educação pública e da aprendizagem e tornar a escola pública municipal uma agência formadora para o mundo globalizado. 2) Determinado por uma 
política verticalizada, o projeto descurou da centralidade e da participação dos professores. Contrariando o Sistema a voz dos professores, em sua maioria, afirma que a prática do Sistema em formação continuada não é satisfatória, é fragmentada, não privilegia o locus da escola, nem a pessoa e a 
profissionalidade do professor individual e coletivamente. 3) A formação em informática educacional encontra-se desarticulada com a formação continuada na Rede, carece de sistematização, é aligeirada e não parece abrir perspectivas para as práticas pedagógicas. 4) Alguns usos do computador observados 
foram: recurso para subsidiar estudo de conteúdos disciplinares; ferramenta para visualizar gráficos, ler/digitar texto; auxílio à produção de textos; objeto lúdico; vetor de projeto coletivo. O estudo aponta para a necessidade de se problematizar o lugar da informática na educação pública municipal e de se 
sistematizar uma proposta de formação continuada na área, explorando perspectivas para a prática pedagógica.
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O presente trabalho teve como objetivo analisar o Curso Pedagogia da Terra da Universidade Federal do Espírito Santo em seus diferentes espaços-tempos-saberes e sua relação com os princípios da educação no e do campo. O problema que a pesquisa buscou compreender foi perceber como os espaços-
tempos-saberes mobilizados no Curso Pedagogia da Terra (segunda turma), contribuem para a construção da educação do campo. Para a investigação utilizamos no decorrer da pesquisa diferentes instrumentos metodológicos tais como: análise documental, observação, participação nos espaços-tempos do 
curso, entrevistas a alunos, professores e coordenadores, que nos possibilitaram conhecer melhor o cotidiano do curso e o movimento de formação do professor sem-terra. As referências teóricas para análise foram fornecidas pelos estudos de alguns pesquisadores do MST e da área de educação, bem como do 
movimento nacional de luta por uma educação do campo. Os resultados revelaram, que o Curso Pedagogia da Terra por meio de seus diferentes espaços-tempos-saberes tem contribuído de forma peculiar para a formação do professor sem-terra e para o fortalecimento de políticas públicas que respeitem e 
valorizem os saberes, a cultura e a identidade dos sujeitos que vivem e trabalham no e do campo
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O objetivo deste estudo é analisar a Política de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica no Brasil, no contexto da semiformação. Partimos do pressuposto de que a política de formação de professores não buscava efetivamente atender às demandas de formação, mas atingir metas de 
certificação de professores em massa, em curto espaço de tempo. Nesta pesquisa documental e bibliográfica-analítica, inicialmente buscamos a compreensão do histórico da formação de professores no Brasil, seu desenvolvimento desde o Período Colonial até os dias atuais, bem como localizar a temática da 
formação de professores no tempo e espaço, delineando o cenário da globalização e as implicações que afetam a sociedade e a educação. Esse novo contexto educacional, traçado a partir da nova ordem mundial difundida por meio de organismos internacionais, da mídia e órgãos estatais, desencadeou uma 
investigação do significado de mudança em termos educacionais. Na sequência, analisamos a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica no Brasil, constituída a partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais n° 9394/96 e as demais normas determinadas pelo MEC, as 
quais orientam a formação de profissionais da Educação Básica. A partir dessa trajetória, descrevemos os sistemas criados para a oferta desses cursos e as parcerias estabelecidas entre a União, estados, Distrito Federal e municípios, que visam à formação de professores da educação básica da rede pública. 
Com base na Theorie der Halbbildung (Teoria da semicultura) de Adorno (1996), abordamos a questão da semiformação (Halbbildung) enquanto determinação na sociedade contemporânea capitalista em oposição à formação (Bildung), bem como suas possíveis relações com a massificação, a indústria 
cultural do ensino e a semiformação do professor. Os resultados deste estudo revelaram que a política de formação de professores no Brasil oferece possibilidades para a formação cultural porque prevalece na legislação que a ampara, a liberdade acadêmica das instituições conveniadas, embora os pontos 
frágeis e as contradições apresentadas nesse trabalho possam comprometer a qualidade da formação oferecida pelas Instituições Públicas de Ensino Superior
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Este estudo investigou a construção sócio-histórica do currículo de um curso de formação de professores, o curso de Licenciatura em Química do Instituto de Química (IQ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no período de 1993 a 2005. Busquei compreender como ocorreu a gestação, criação, 
implantação e a implementação do citado curso e a influência dos formadores de professores na construção social do currículo desse curso, com especial atenção para as tensões e desafios decorrentes de diferentes concepções de formação docente de professores do Instituto de Química e da Faculdade de 
Educação que atuavam como formadores desse curso. Realizou-se pesquisa documental (documentos da criação do curso, atas de congregação, matrizes curriculares) e foram realizadas entrevistas em duas etapas: com 26 e 7 sujeitos, na 1a e 2a etapas, respectivamente. Esses sujeitos foram selecionados entre 
formadores de professores; membros do secretariado e professores que ocuparam cargos estratégicos. Esta pesquisa apresenta contribuições para os estudos de currículo de cursos de formação inicial de professores em nível superior, neste caso, especificamente, para o curso de formação de professores de 
Química, em perspectiva sócio-histórica (Goodson, 1997a, 1997b, 2001, 2005a, 2005b, 2007a, 2007b). A partir de pesquisa documental e análise de entrevistas, foi possível perceber tensões e disputas decorrentes de concepções distintas dos formadores dentro do próprio IQ e como, a partir destas, o curso de 
formação é compreendido pelos professores. Além disso, foi possível perceber os embates entre o IQ e a FE onde foram explicitadas as diferenças entre estas duas unidades, seja por concepções de curso de formação de professores distintas ou pela compreensão do que eram as disciplinas pedagógicas, bem 
como através de discursos arraigados em defesa do locus institucional, o que expressa dificuldades na realização da parceria. A categoria institucional 'Licenciatura em Química' permaneceu hegemônica, conforme o modelo "3+1", apesar de ter havido a mudança organizacional, com a reestruturação da matriz 
curricular. Assim, ao apresentar os resultados de investigação sobre a prática docente de formadores de professores de Química, foi possível compreender os mecanismos institucionais, políticos, sociais e culturais que mobilizam esses sujeitos e repercutem na formação oferecida

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2010431001017001P4

elisangela da 
silva bernardo

alicia maria 
catalano de 
bonamino

Formação continuada de professores 
em escolas organizadas em ciclo

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

formacao continuada do professor; 
ciclos; saeb 2001

A formação de professores vem assumindo posição de destaque nas discussões relativas às políticas públicas, bem como nas investigações e publicações da área. O estudo da questão da formação continuada de professores envolve um número considerável de autores que aponta a insuficiência da formação 
inicial para o desenvolvimento profissional do professor e a necessidade de se levar em conta o saber do professor e a escola como lócus de formação docente. Esse consenso põe em destaque a necessidade de se pensar uma formação continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 
cotidiano escolar quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na construção do conhecimento profissional do professor. Tendo essa perspectiva como pano de fundo, procurei, neste trabalho, caracterizar a formação continuada 
de professores que acontece na escola fundamental pública do município do Rio de Janeiro. A suposição inicial é a de que essa formação acontece em experiências formalizadas de educação continuada, mas também, e, especialmente, no cotidiano do espaço escolar. Nesta perspectiva, o foco da pesquisa 
esteve dirigido à formação continuada que acontece no interior da escola, nos diferentes momentos e instâncias em que há trocas entre professores e destes com outros profissionais da escola. Para realizar o objetivo de caracterizar a formação continuada de professores, procurei investigar e cotejar a formação 
continuada de professores em escolas de ensino fundamental organizadas em ciclos, nas dimensões macro e mesossocial de análise. Na dimensão macrossocial, foram utilizados os dados do SAEB 2001 (Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica) para descrever e explorar algumas das características da 
formação continuada oferecida pelas escolas públicas municipais freqüentadas pelos alunos cariocas. Na dimensão mesossocial, foi feito um estudo de caso da formação continuada oferecida numa escola pública de ensino fundamental do nosso município.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038331005012001P0

elizabeth 
orofino lucio

ludmila thome de 
andrade

Tecendo os fios da rede: o programa 
pró-letramento e a tutoria da formação 
continuada de professores 
alfabetizadores da educação básica - rj

curriculo e 
linguagem

Este trabalho integra um conjunto de produções acadêmicas desenvolvidas a partir de uma abordagem histórico-cultural, na linha de pesquisa Currículo e Linguagem, integrada pelo Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação (LEDUC) da UFRJ. Seu tema se origina na busca de 
compreender a incorporação da modalidade de educação a distância na formação de professores, que fez parte de um projeto amplo de reformas iniciadas nos anos 1990, revestidas do caráter neoliberal das recomendações de organismos multilaterais que passaram a orientar as políticas dos governos, 
principalmente da América Latina. Na dissertação, foi descrito o processo da implantação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, em que o governo promove essa formação utilizando a modalidade a distância na implementação de seus programas, visando à formação 
continuada docente. Tem início, no país, uma experiência inovadora sob a responsabilidade pedagógica das universidades que se integraram a Rede. Elaborou-se uma análise pautada pela perspectiva dialógica do discurso, que tomou como seu problema de estudo o papel da tutoria na formação continuada de 
professores na área de alfabetização e linguagem no Programa de Formação Continuada Pró-letramento. O programa investigado destina-se à formação continuada de professores do ensino fundamental nas áreas de Alfabetização e Linguagem e de Matemática. Foi implantado pelo governo federal a partir de 
2005. Buscou-se compreender os principais aspectos relacionados à concepção e gestão do programa, às concepções teóricas e metodológicas que balizaram sua constituição e foram considerados, pelo Ministério da Educação, adequados para sustentar o trabalho dos professores alfabetizadores. Além de se 
basear em pesquisa bibliográfica e documental, o estudo realiza-se por meio da pesquisa de campo, junto aos sujeitos envolvidos no processo educativo no referido encontro de formação de tutores no estado do Rio de Janeiro, no período de 2008 a 2009, por meio de questionários e entrevistas. Foram tomadas 
por base as contribuições da perspectiva bakhtiniana de linguagem, dialogando com os discursos sobre a constituição da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores e do Programa Pró-letramento, materializados nos documentos oficiais, fascículos e vídeos do Programa, a fim de compreender de 
que modo alguns dos princípios a ele subjacentes têm contribuído para constituir traços de uma formação de tutores da área de alfabetização e linguagem. A análise dos resultados mais eloqüentes permitiu concluir que, apesar dos imperativos neoliberais que permeiam a política de formação a distância e dos 
inúmeros desafios que se impõem, formar, nessa modalidade, é um movimento que vem caminhando para a constituição de um quadro de formação de formadores nas redes estaduais e municipais de ensino, contribuindo para a constituição de uma rede de apoio local à formação permanente de professores 
alfabetizadores.
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O trabalho discute as políticas de formação de professores, no período de 1995 a 2002, a partir da análise: (a) da reconfiguração institucional no campo da formação; (b) da instituição de uma nova concepção de trabalho docente e de processo formativo; (c) do lugar da educação a distância no conjunto das 
políticas de formação; e (d) do modo de incorporação das tecnologias da comunicação e da informação - TIC - neste processo. No encaminhamento deste conjunto de questões, demonstra que as determinações dos organismos internacionais para a formação de professores, com destaque para o Banco Mundial 
e a CEPAL/UNESCO, centradas em um currículo precário, em termos de conteúdo científico, e no uso das tecnologias da informação e da comunicação, via modalidade a distância, configuram dualidade entre os países de Primeiro Mundo e os periféricos, e visam ajustar, nestes últimos, o 
trabalhador/professor e sua formação às demandas do atual estágio de reestruturação do capital, enfraquecendo a dimensão social e política da formação. Para tanto, a primeira parte do trabalho recorre a uma reflexão sobre o caráter dual e instrumental das políticas em foco, com base nas contribuições de 
Antonio Gramsci, bem como à análise das relações entre a Teoria do Capital Humano e a Teoria do Capital Intelectual. A segunda parte discorre sobre o processo de reestruturação do capital, a partir de sua crise, nos anos 70, destacando os princípios e os argumentos que nortearam a reforma do Estado 
brasileiro e, em seu bojo, a terceira parte discute a reforma educacional. Em síntese, a tese aponta os modos pelos quais as medidas de ordem legal reconfiguraram o campo institucional da formação de professores, bem como o perfil docente e o processo formativo, tendo por horizonte a educação como bem 
público, com sólida formação teórica, na perspectiva gramsciana da emancipação humana.
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Professoras em tempos de mudanças: 
trabalho docente na rede pública de 
educação do estado de são paulo 
(1960-1980.
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ocupacao docente; profissionalizacao; 
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Este é um trabalho empírico e tem como objeto de estudo a atividade ocupacional docente. Procurou-se, por meio de entrevistas com professoras, obter uma caracterização das atividades que, no âmbito da rede estadual paulista, se desenvolviam no antigo curso primário/séries iniciais do então denominado 1º 
grau, entre os anos de 1960 a 1980 - período conhecido como tecnicista -, de modo a tentar observar os processos de adequação e/ou resistência ao tecnicismo e, ao mesmo tempo, verificar em que medida esses processos estão relacionados com a natureza específica do trabalho docente e/ou estão ligados a 
outros fatores, como por exemplo as condições oferecidas para o desempenho da atividade ocupacional e o significado que o trabalho tinha para as próprias mestras. Assim, conceitos como os de profissão, profissionalização, profissionalismo e proletarização ganham importância e, juntamente com a 
utilização do tempo como principal categoria de análise, guiam as observações. As entrevistas revelaram alguns aspectos que confirmaram um política de tecnização e proletarização da atividade docente, mas também sugeriram questões que se relacionavam com um processo de "profissionalização". Dessa 
forma, foi possível observar que nem tudo no período foi tecnicismo, mas também foi possível concluir que, embora a própria natureza da atividade não permita falar da ocupação docente como trabalho proletário, a desvalorização dos saberes práticos, as condições de vida e trabalho e o pensamento 
dominante no período, ainda que não tenham feito as professoras perderem o controle sobre o processo de trabalho, levaram à incorporação de algumas das "facilidades" oferecidas pelo pensamento tecnicista. Agnes Heller constitui referência para a abordagem relativa à categoria tempo. Também contribuiu 
para as análises a idéia de que a atuação docente envolve saberes adquiridos em vários âmbitos e está relacionada com o próprio ser do professor - utilizada por muitos autores, entre eles A. Nóvoa. O conceito de "apropriação", desenvolvido por Chartier, favoreceu as interpretações relativas às formas de 
aceitação e uso de novos conhecimentos.
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na interpretação dos docentes
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A dissertação tem como objetivo geral, o estudo de programas de educação continuada, especificamente, o PROCAP, voltando-se para a análise das interações construídas pelos professores durante minha participação no referido Programa. A pesquisa focalizou, sobretudo, o processo de recepção do 
PROCAP em uma escola, buscando identificar e analisar as ações dos professores, relacionados aos problemas específicos de suas escolas, bem como o processo de construção de ações não previstas na dissertação.
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Parceria na formação de professores: 
do conceito à prática

formacao de 
professores: 
tendencias e 
dilemas

O estudo investiga a parceria entre diferentes instituições na formação inicial de professores para a escola básica. Inicia com uma discussão do próprio conceito de parceria, tal como é proposto hoje pela literatura internacional trabalhada a partir de autores portugueses, franceses, ingleses e canadenses. Em 
seguida discute relatos de experiências de protoparcerias desenvolvidas no passado entre nós, tais como o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar - PABAEE e o Programa de Assistência Técnica ao Ensino Elementar - PATE. Essa análise possibilitou identificar práticas 
embrionárias de parceria. A partir dessa constatação o estudo se voltou para a investigação de uma experiência concreta de parceria, desenvolvida atualmente no Estado do Mato Grosso, em que são empreendidos esforços de colaboração interinstitucional entre a Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, 
a Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT, a Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, as Secretarias Municipais de Educação, com acompanhamento do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública daquele Estado - SINTEP, na formação de professores da educação básica. Foram 
estudados documentos e relatórios relativos a essa experiência e feitas entrevistas com os responsáveis pela sua proposição, implantação e manutenção, desde reitores e secretários de educação até os professores e os próprios alunos, cuja formação constitui o alvo da parceria. Num total de mais de vinte, as 
entrevistas forneceram um rico material para o conhecimento da experiência. As visitas aos pólos que desenvolvem cursos na modalidade parcelada e na modalidade educação aberta e a distância, sediados em Cuiabá e em diferentes municípios no interior do Estado do Mato Grosso, tiveram a finalidade de 
observar in loco suas instalações, principalmente o clima de trabalho ali desenvolvido. Com base em todo o material recolhido e analisado, o estudo pode destacar uma série de dispositivos institucionais, cujo funcionamento parece fundamental para o desenvolvimento de futuros esforços de parceria na 
formação de professores, como uma das possibilidades mais indicadas para a construção coletiva de soluções a problemas vividos no campo da qualificação de profissionais para a escola básica em nosso país. Palavras-chave: formação de professores; colaboração interinstitucional; parceria.
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 Este trabalho é o resultado de um estudo cujo principal objetivo foi a análise da concepção de competência presente em documentos oficiais brasileiros, apresentada como requisito para a reforma curricular da formação de professores da Educação Básica, em nível superior, cursos de licenciatura, de 
graduação plena. De acordo com um desses documentos, a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, art.3º, a concepção competência é nuclear na orientação do curso que prepara o profissional das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica. Assim sendo, julgamos necessário investigar 
quais são as concepções de competência existentes na literatura, para poder identificar a qual delas o documento se refere. Para tanto, realizamos inicialmente uma pesquisa bibliográfica com autores que tratam da concepção de competência, sua origem, seus diferentes modos de interpretação, assim como sua 
apropriação nas diversas áreas. Entretanto, para verificarmos as apropriações que vêm sendo assumidas nos documentos oficiais que propõem um modelo de competência para as reformas curriculares de formação de professores da Educação Básica, tivemos como principal referência, em nosso estudo da 
concepção competência, a produção teórica de Philippe Perrenoud, sociólogo suíço que desenvolve, ao longo da sua obra, aspectos muito significativos para tal investigação, em virtude do fato de suas idéias, no que se refere ao desenvolvimento de competência, serem hoje consideradas não só fonte para 
inúmeros pesquisadores em educação, como também subsídios para a elaboração de documentos oficiais de educação. Posteriormente, uma vez identificado e discutido o conceito de competência presente na bibliografia específica e na obra de Perrenoud, analisamos alguns documentos oficiais que resultaram 
na Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2000, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, para verificar qual o conceito utilizado e de que forma ele se faz presente nesses Documentos. 
Durante o desenvolvimento dessas análises, notamos que a concepção competência, como uma abordagem pedagógica que delimitaria os novos cursos das diretrizes curriculares de formação de professores no Brasil, é bem próxima a uma abordagem técnica, instrumental, aplicada e, conseqüentemente, 
reducionista, já presente nos discursos políticos de reformas educacionais na década de 70, principalmente na chamada Pedagogia dos Objetivos, cuja preocupação, assim como atualmente, eram os resultados para adaptabilidade ao momento histórico social vivenciado. Palavras-chave: Competência; 
Qualificação profissional; Diretrizes Curriculares.
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O presente trabalho busca analisar a relação entre a formação do(a) educador(a) ambiental, certificada nos cursos de pós-graduação latu senso, e as políticas nacionais para o ensino superior e educação ambiental. Entendendo que essas políticas são forjadas nas tensões estabelecidas no âmbito do capitalismo, e 
sob um processo de mundialização do capital, averigua como essas tensões influenciam a construção dessa modalidade de curso e como interferem na formação do(a) educador(a) ambiental. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, à luz de uma perspectiva histórico-dialética de educação, cujos dados 
foram recolhidos e analisados a partir de pesquisas em documentos, leis e programas federais para o ensino superior e educação ambiental. Foram feitas também entrevistas com coordenadores de cursos de pós-graducação lato sensu em funcionamento, complementando as informações obtidas e situando as 
escolhas feitas. O exame dos dados demonstra que, apesar de declararem a proposição de uma formação inserida em uma abordagem crítica, os cursos de lato sensu estão majoritariamente envolvidos com o setor privado da educação superior, não estabelecendo uma objetiva reflexão crítica ao modo 
capitalista de produção. Nos cursos levantados ainda persiste a idéia de uma educação ambiental entendida como informativa e comportamentalista, dentro de um discurso do "ecologicamente correto", e de uma formação quase exclusivamente voltada para a capacitação ao mercado de trabalho.
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A presente pesquisa investiga a formação continuada de professores/as da rede estadual de ensino do Espírito Santo, com o objetivo de compreender de que forma os processos de formação continuada desencadeados no contexto das reformas educacionais a partir da década de 1990, no Brasil, têm sido 
negociados em espaços/tempos escolares. Elegemos como categorias de análise o que entendemos por formação continuada, por dimensões políticas/pedagógicas, por negociações e por comunidade. Para tanto, dialogamos com o pensamento de Bauman (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008), de Santos 
(1985, 2001, 2002, 2003), de Carvalho (2002, 2005, 2009) e de Linhares (2002, 2003, 2004), dentre outros/as autores/as, que nos ajudaram a compreender contornos e interações da/na formação continuada em contextos escolares. A investigação deu-se por meio de um estudo de caso realizado em uma escola 
de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino do Espírito Santo, situada no município de Cariacica. Além das observações efetuadas na escola, ampliamos o percurso metodológico por meio de conversas com sujeitos da escola, da secretaria de educação (SRE/SEDU), da academia e das 
organizações de pesquisadores/as. O contexto investigado aponta que os processos de formação continuada de professores/as têm sido negociados em meio ao descrédito nas bases das políticas públicas gerado por fatores associados aos seguintes aspectos: a) a flexibilidade das leis trabalhistas; b) a 
proliferação dos programas e projetos de formação continuada; c) a falta de políticas de sustentação para a continuidade desses programas; d) o imediatismo exigido pela lógica dos avanços tecnológicos e do processo produtivo; e) o formato dos programas e projetos pensados ao largo das necessidades e 
expectativas, tanto dos/as professores/as quanto da escola; f) a carga horária dos/as professores/as que não contempla horários para formação continuada; g) a falta de autonomia local, tanto nos formatos dos cursos quanto na gestão financeira. Diante dessa realidade, argumentamos que professores/as e 
também os/as gestores/as escolares são chamados/as à função de “jogadores/as” que, a cada programa e projeto de formação, precisam negociar formas de participação em processos de formação continuada que não se restrinjam ao mero treinamento em serviço. Desse modo, destacamos a escola como lugar 
de produção de conhecimentos possíveis e disponíveis para pensarmos processos de formação continuada mais democráticos e condizentes com as realidades e necessidades do coletivo escolar, uma vez que os sujeitos ouvidos, em sua maioria, entendem a formação continuada como um processo constante de 
reflexão e debate indispensável para a melhoria da ação pedagógica, que se constitui por meio das relações na dinâmica do contexto escolar.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20102830001013001P1

fabio marques 
de souza

iraide marques 
de freitas 
barreiro

Espanhol-língua estrangeira para 
brasileiros: políticas de difusão e 
formação de professores no estado de 
são paulo

politica educacional, 
administracao de 
sistemas educativos 
e unidades 
escolares

espanhol-lingua estrangeira; politicas 
lingisticas; formacao de professores 
de espanhol; lei 11161/2005

A pesquisa toma como foco o auge que a língua espanhola vem alcançando no Brasil nas últimas décadas, de modo que objetivou: a) promover o resgate da memória do ensino do espanhol no Estado de São Paulo, contribuindo com a história coletiva do ensino dessa língua no Brasil; b) mostrar a importância 
da interculturalidade no ensino de línguas, bem como as especificidades que envolvem a aquisição do espanhol pelo brasileiro; c) analisar as políticas de difusão e formação de professores para essa língua estrangeira no Estado de São Paulo. Nesse intento, elegemos como caminho investigativo a pesquisa 
bibliográfica e documental. O embasamento teórico constitui-se de forma interdisciplinar e se sustenta predominantemente nas Políticas Lingüísticas, complementado pelas teorias das Políticas Públicas, Lingüística Aplicada e Análise do Discurso. A pesquisa indicou a necessidade da difusão do espanhol 
enquanto língua multidimensional e intercultural, o que não vem ocorrendo nas tomadas de decisão do Estado de São Paulo. O Estado: a) utiliza-se da ausência de ações como estratégia política para a apropriação da Lei 11.161/2005, que impõe a obrigatoriedade da oferta do Espanhol nas escolas de Ensino 
Médio de todo o país; b) ignora os documentos oficiais da década de 1980 que preconizavam a difusão do espanhol para a integração latino-americana e acaba outorgando seu papel à Espanha, nação que, no contexto contemporâneo de globalização econômica, desponta como potência com fortes 
investimentos na expansão da área de abrangência da língua de Cervantes, impondo sua norma como padrão, o que acarreta certo imperialismo lingüístico no território brasileiro e na falta de integração com a América Latina.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20095133004110040P5

fabiola 
stappazzoli de 
oliveira

hermengarda 
alves ludke

Uma universidade de pesquisa frente 'a 
formação de professores

formacao de 
professores: 
tendencias e 
dilemas

licenciatura; formacao de professores; 
politica educacional;

Este estudo objetivou apreender como uma universidade tradicionalmente reconhecida pela pesquisa, a PUC-Rio, vem reagindo `as novas resoluções estabelecidas pelo MEC, que recomendam especialmente o aumento de horas destinado `a pratica nos cursos de licenciatura, correspondendo esta a diversas 
atividades a serem realizadas ao longo de toda a formação e perpassando todas as disciplinas. Para isso, foram observados encontros que buscam discutir as sugestões da lei e entrevistados os professores de Pratica de Ensino e os coordenadores desses cursos. Verificou-se grande dificuldade em compreender o 
novo significado atribuído `a pratica, principalmente em virtude da necessidade de reflexão e discussão em sala de aula de como o conteúdo especifico que vem sendo trabalhado pode e deve ser tratado nas escolas. Também muito foi questionada a provável perda da formação teórica desses alunos e o tempo 
de duração do curso, que deve agora apresentar currículo próprio, ou seja, distinto do Bacharelado. Isso muito se deve `a desvalorização das questões de ensino no ambiente acadêmico, mas, igualmente, `a falta de vivencia desses profissionais no ensino básico. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que 
assinalou-se a necessidade de revisão e criação de disciplinas para a adaptação `as recomendações da legislação, foi salientada a importância de ajuda financeira do Estado e de formação de um núcleo de formação de professores na instituição, que possa reunir formadores realmente interessados pela temática 
a fim de reestruturar adequadamente as licenciaturas. Os depoimentos apontam que ainda e´ preciso tempo para que os professores e a própria universidade tenham claro para si como deve um curso de licenciatura estar estruturado e organizado para de fato formar um professor.
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 O trabalho em questão apresenta uma síntese do percurso das ações voltadas para a qualificação e formação do magistério da Rede Pública de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. Analisa o modelo atual de formação de professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o 
desenvolvimento de alfabetizadores, trazendo um leque de reflexões acerca do processo de implementação das estratégias de capacitação dos professores da SME-Rio, visando à consolidação de uma política de educação para a inclusão social.
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As novas configurações do trabalho 
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ensino e nos processos participativos da 
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politicas e gestao 
em educacao
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Esta investigação tem como propósito analisar os aspectos concernentes ao trabalho docente, diante das atuais políticas educacionais e da reestruturação produtiva. Para tanto, contextualizamos a precariedade do emprego no magistério da Rede Estadual de Minas Gerais, a sua relação com a participação 
docente na gestão da escola e com a qualidade do ensino público. A investigação coloca em relevo a percepção dos professores inseridos no cotidiano escolar sobre as múltiplas determinações constituintes e constituidoras de sua práxis pedagógica, por meio de uma pesquisa empírica realizada com professores 
atuantes em escolas estaduais nos municípios mineiros de Formiga e Uberlândia. Este estudo evidenciou, por meio dos dados empíricos e do referencial teórico abordado, que os professores passam por uma significativa fragilização do emprego por causa do processo de precarização do trabalho deles. Isto se 
dá devido a diversos fatores, tais como: salários arrochados; intensificação do trabalho; perda de garantias trabalhistas; falta de um plano de cargo e salários que estimule a categoria; a diminuição da sua autonomia, bem como um processo de proletarização do trabalho deles; falta de valorização social; crise de 
identidade profissional e as questões relacionadas com a precária condição do trabalho docente no exercício de sua atividade. Esses aspectos incidem diretamente na escassa atuação do professor na gestão da escola e também na qualidade do ensino. Assim, constatamos a relevância da implementação de 
políticas públicas de caráter estrutural que enfrentem os problemas mensurados e intervenham no ponto crucial para a qualidade do ensino público mineiro – o trabalhador docente.
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O presente estudo tem como objeto de investigação aspectos relacionados à política do Programa PEC-Formação Universitária, realizado em São Paulo, entre 2001 e 2002. A análise centra-se no desenvolvimento do programa em que trabalhei como professora-tutora, junto a uma turma de alunas-professoras, 
buscando compreender os possíveis efeitos causados na sua área de aplicação. O contexto sócio-político do objeto de pesquisa parte dos seguintes aspectos: contextualização dos modelos de universidade, e portanto de formação, ao longo da história; análise do modelo neoliberal de formação de professores a 
partir de um programa semelhante de formação de professores realizado no estado do Paraná; análise do programa PEC-Formação Universitária; contextualização dos modelos de formação de professores no âmbito das políticas educacionais propostas pelo Banco Mundial para os países da América Latina. 
Evidenciam-se a escola como uma empresa, os resultados do processo educativo como insumos, e a eficiência em relação a custo/benefício como critérios principais de decisão
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 Essa pesquisa tem como temática a formação continuada de professores. Trata-se de uma investigação que tem como foco uma estratégia formativa implementada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e que acontece na Escola Municipal Professora Adriana Monteiro, denominada Centro 
de Estudo. Com base nas normas que legitimam tal proposta, essa iniciativa deve estruturar-se á luz do modelo interativo-reflexivo (DEMAILLY, 2000) ou da forma construtivista, conforme o entendimento de Nóvoa (2000). Nessa direção, pretende-se oportunizar que os professores assumam-se como auto-
formadores, visto que, essa estratégia traduz uma perspectiva de formação compartilhada, entre os pares, que busca encontrar, através do acesso ao conhecimento científico, da reflexão compartilhada e da socialização de vivências, soluções coletivas para as problemáticas que emergem do cotidiano escolar. 
Esse trabalho objetivou situar historicamente os Centros de Estudo, caracterizar as reuniões do Centro de Estudo que acontecem na escola sinalizada, buscando compreender as relações entre um programa de formação continuada organizado na escola e o processo de desenvolvimento docente. No sentido de 
subsidiar minhas reflexões, apoio-me nas produções de Nóvoa (2000, 2002), Candau (2003), Garcia (2003) e Demailly (2000).
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Políticas públicas para formação de 
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 Este estudo buscou analisar as políticas formuladas para formação de professores das séries iniciais do ensino fundamental, em nível superior, em períodos recentes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, construídas a partir dos novos dispositivos legais formulados pela esfera federal. Foram rastreadas as 
primeiras propostas que incluíam o tema no segundo Governo Leonel Brizola (1991-1994); os projetos para criação dos Institutos Superiores de Educação, desenvolvidos na gestão do governador Marcello Alencar (1995-1998) e a constituição da Rede de Institutos Superiores, no interior do Estado na 
administração de Antony Garotinho (1999¬2002). Esta trajetória foi marcada pelas disputas entre forças no âmbito da máquina burocrática. No exame destas políticas, procurou-se destacar os seus objetivos, assim como identificar as concepções de professor e de formação de professor nelas contidas. As 
políticas foram analisadas como base nos documentos do Governo Federal e Estadual que explicitaram metas, objetivos, planos, programas, projetos e normas legais a formação de professores em nível superior. O exame dos textos permitiu detectar referencias teóricos e modelos para o funcionamento das 
instituições formadoras. Para construção do quadro teórico buscaram-se elementos no campo de análise das políticas públicas, destacando-se a contribuição dos pesquisadores franceses Pierre Muller e Bruno Jobert. Para estes autores as políticas públicas são ações que guardam conexão com o universo 
simbólico e cultural, com o sistema de significações que são próprios de uma determinada realidade cultural. As contribuições de Muller e Jobert foram inspiradoras para a construção do objeto de investigação, e enriquecedoras, pelas articulações que fazem das contribuições do marxismo. Destacam-se ainda, 
os estudos de Jenny Osga que analisam as políticas como um processo onde emergem negociações, contestação e lutas entre diferentes grupos. O encaminhamento dado ao desenvolvimento da investigação focalizou, no nível macro, o exame das contribuições de organismos internacionais e das políticas 
definidas em nível nacional para formação de professores, deslocando-se a seguir para o contexto local.
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A intensificação do trabalho docente na 
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politicas publicas e 
educacao
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Este estudo busca analisar o trabalho docente realizado na Rede Municipal de Betim no contexto das reformas educacionais dos últimos anos. Assim, ao considerar a realidade escolar sob essa ótica, buscou-se identificar situações de intensificação do trabalho docente. Investigou-se se as mudanças que têm 
ocorrido nos sistemas de ensino têm levado à intensificação do trabalho docente e/ou ao aumento das formas de controle do trabalho. Buscou-se também analisar as estratégias de aceitação e enfrentamento de tais situações por parte dos professores. Para tanto, optou-se pela pesquisa qualitativa, procedendo-se 
análises bibliográficas e documentais e realizaram-se observações do trabalho cotidiano dos professores em duas escolas selecionadas na cidade de Betim. Foram aplicados questionários para o conjunto dos docentes e ocorreram entrevistas semi-estruturadas com uma amostra intencional do grupo de 
professores. Foram eleitas as seguintes categorias de análise: o processo de trabalho, a organização da escola e do trabalho escolar, a situação e a condição de trabalho, a proletarização, a profissionalização e a intensificação do trabalho. Constatou-se que tem havido um alargamento das funções atribuídas ao 
professor, como exigências de b trabalho coletivo e novas formas de avaliação do trabalho escolar, nem sempre acompanhadas das condições necessárias para sua realização. Observou-se que o professor está sujeito a precarização das condições de trabalho e também da sua situação profissional, que 
provocam, conseqüentemente, o sobretrabalho e a ampliação da carga horária, o adoecimento e a sensação de desvalorização.
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escola e os desafios de hoje em sergipe

educacao, 
linguagens e 
formacao do leitor
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Em Ler Televisão: Limites do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe , tivemos como objetivo detectar que tipo de leitura crítica dos textos culturais produzidos pela televisão, profissionais da educação da rede pública do ensino fundamental e médio do estado de Sergipe que concluíram todos 
os seus 3 (três) módulos realiza. Fomos efetivamente tutor da primeira edição des se curso de extensão a distância e presenciamos várias inconsistências na sua aplicação, momento em que surgiu a indagação instigadora: diante da necessidade atual de se compreender com criticidade o papel que desempenham 
os media na „orquestração  do mundo globalizado, que tipo de leitura crítica da linguagem audiovisual é capaz de realizar um profissional da educação que participou de um curso dessa natureza? A partir de análise documental e de metodologia qualitativa pelo uso de técnicas de entrevistas e questionários ‟
buscamos analisar, em quatro capítulos, desde as origens e motivações deste curso, até as opiniões de 10 (dez) ex-cursistas sobre as abordagens de uma mesma temática em dois telejornais distintos, sem perder de vistas as opiniões dos tutores às condições em que foram realizadas 4 (quatro) edições 
consecutivas do curso em Sergipe e nem as relações concretas estabelecidas entre os/as ex-cursistas e o audiovisual no dia-a-dia de casa e do trabalho. Concluímos que a leitura realizada pelos/as ex-cursistas está embasada no senso comum e, portanto não é satisfatória às exigências dessa tarefa hoje, ao tempo 
em que apontamos que o curso falhou, pois apresentou graves questões gerenciais e operacionais em sua aplicação prática a distância, ao priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, ao atrelar-se a uma estrutura técnica deficiente, ao não contemplar as idiossincrasias e nem os “vídeos fundamentais” 
que os/as professores/as têm acesso no dia-a-dia e que tudo isso teve relação direta com o atrelamento desse curso a uma verticalizada política de tecnologização da educação brasileira.
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Formação superior de professores em 
serviço e práticas pedagógicas: análise 
da efetividade das políticas da primeira 
década do século xxi no estado do acre
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educacao

politicas educacionais; formacao de 
professores em servico

Esta tese analisa as políticas públicas de formação de professores em serviço, concebidas e implementadas no Estado do Acre, especialmente, na primeira década do século XXI. Nela apresentam-se, de forma panorâmica, as iniciativas governamentais na formulação e implementação de políticas educacionais, 
e dentre elas, os denominados Programas Especiais de Formação de Professores para a Educação Básica – PEFPEB, com destaque para o Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Curso de Pedagogia Modular. A pesquisa foi norteada 
pelo seguinte problema: que repercussões e/ou mudanças foram efetivadas pelo referido programa, enquanto política pública de formação em serviço no nível superior, na qualidade da prática pedagógica dos professores egressos? Ela foi desenvolvida com 150 professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental da rede pública de ensino de Rio Branco-AC e com 10 coordenadores pedagógicos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva explicativa, nos moldes de um estudo de caso. A coleta de dados envolveu trabalho de campo e teve como procedimentos metodológicos a aplicação de 
questionário, entrevistas e análise documental. O referencial teórico adotado apoiou-se prioritariamente na produção teórica de Evangelista, Shiroma e Moraes (2002), Mainardes (2006) e Bello (2008), no que diz respeito à discussão e análise da formulação de políticas públicas, em Schön (1982), Zeichner 
(1983) e Zeichner e Liston (1997), com o apoio das discussões de Santos (2007) e Nóvoa (1991,1995), no que se refere aos modelos de formação, e Mizukami (2002), Libâneo (1998, 2004), Zabala (1998), Tardif (1991, 1999, 2000), Gauthier (1998), Pimenta (1999, 2002), Hadji (2001), Perrenoud (1999, 
2000) e Guimarães e Marin (1998), para as discussões sobre as práticas pedagógicas, os saberes e as competências do professor. Os resultados da pesquisa revelam as repercussões, as mudanças e as permanências nas práticas pedagógicas atribuídas pelos sujeitos da pesquisa à formação inicial em nível 
superior em serviço; as lacunas deixadas pelo processo formativo e suas implicações no cotidiano escolar; e as relações entre formulação e implementação da política de formação de professores, sua efetividade e os índices de qualidade educacional alcançados pelo Estado do Acre.
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O presente trabalho se propõe a analisar a política educacional adotada pelo governo da Administração Popular (1997-2004), no município de Caxias do Sul, com relação à formação continuada de professores, e a sua implementação. Nesse sentido, procurou-se verificar quais foram as ações, os avanços e os 
limites dessa proposta política, utilizando-se como suporte de investigação, a análise da documentação relativa à política educacional defendida por essa administração, bem como o depoimento de alguns professores e gestores vinculados a duas escolas municipais, acrescido do relato das secretárias de 
Educação que atuaram nesse governo. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho pautou-se nos pressupostos teóricos da dialética, em que se pretendeu analisar os fenômenos envolvidos no projeto de pesquisa, dentro de um contexto histórico, levando-se em conta os elementos contraditórios que 
fizeram parte dessa realidade. Dentro da perspectiva exposta e no sentido de dar conta do tema proposto, o trabalho foi estruturado em cinco capítulos que discorrem sobre os seguintes enfoques: relação existente entre políticas públicas, Estado neoliberal e educação; diretrizes gerais e educacionais defendidas 
pelo governo da Administração Popular, bem como as ações educativas desencadeadas a partir dessa proposta política; programa de formação continuada de professores implementado por essa administração. A obtenção dos dados da pesquisa de campo se deu através de uma entrevista (seguindo um roteiro 
semi-estruturado), feita a alguns professores e gestores vinculados a duas escolas municipais, e às secretárias de Educação que atuaram naquele período. Os dados coletados na pesquisa foram sistematizados e analisados seguindo os preceitos da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A partir 
deste estudo, conclui-se que o governo da Administração Popular, dentro das possibilidades e dos limites impostos pelo contexto, conseguiu realizar algumas modificações significativas na educação caxiense. Entretanto, a alternância do poder, sem a preocupação em dar continuidade a propostas educacionais 
democráticas, e o desejo de defender interesses particulares e partidários acima dos interesses expressos pela coletividade, têm dificultado, e algumas vezes até impedido, que uma educação articulada e inclusiva seja efetivada em Caxias do Sul, e em nosso país. Ficou referendada a importância de os governos: 
pensarem políticas públicas mais amplas e continuadas (projetos de Estado e não de governo), que estejam comprometidas com o desenvolvimento integral da nação, e não apenas com a defesa de interesses de grupos políticos que desejam fazer valer suas idéias ou, simplesmente, manter-se no poder; 
proporem políticas educacionais que contemplem a discussão e a participação coletiva, uma vez que, a implementação de políticas constitui-se num processo contínuo, que sofre inferências de diferentes contextos e visões de mundo, não podendo ser entendidas somente como procedimentos de produção e 
efetivação; considerarem o professor sujeito de criação na formulação de políticas educacionais, bem como no processo de ensino e aprendizagem.
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O crescente interesse, no campo da Educação, por questões relativas à formação docente tem propiciado a produção de contribuições teóricas e empíricas importantes para a compreensão das dimensões envolvidas na formação de professores. Há, no entanto, uma preocupação quanto a uma relação ainda tênue 
entre universidade e escola em espaços nos quais ambas as instituições estão mutuamente envolvidas, notadamente nas atividades de prática de ensino.Tal situação pode ser sugestiva das dificuldades de uma baixa permeabilidade da universidade à construção de uma relação menos hierárquica entre educação 
superior e educação básica. Tendo em vista tal preocupação e levando em conta o complexo cenário social e político da educação brasileira contemporânea, o presente trabalho de pesquisa qualitativa foi desenvolvido sob a forma de um estudo de caso, a partir de análise documental e de entrevistas com 34 
profissionais envolvidos – pela universidade e pela escola - no contexto das atividades de estágio supervisionado em 12 cursos de licenciatura de uma universidade pública federal do sul do Brasil desenvolvidas em contexto de educação básica. Mais especificamente, a pesquisa visa a explorar concepções 
desses profissionais sobre a relação entre universidade e escola em cursos de licenciatura. Os resultados sugerem que o arranjo institucional – na universidade e na escola – não favorece maior envolvimento dos docentes universitários das licenciaturas com o contexto da escola e tampouco ajuda a promover 
uma relação mais simétrica entre as instituições e atores envolvidos. Tal arranjo reflete e produz isolamento no âmbito dessas instituições e atores, bem como dentre elas e isso, por sua vez, não contribui para aflorar o potencial formativo que ambas instituições efetivamente podem ter. Além disso, o trabalho 
faz um contraponto com uma situação de parceria institucional entre uma grande universidade norte-americana e escolas públicas em seu entorno, buscando discutir avanços e limitações em termos da relação entre ambas instituições. Com base nas conclusões, são apontadas algumas possibilidades teóricas e 
metodológicas para a problematização da relação entre universidade e escola no âmbito do espaço de transição representado pelas atividades de prática de ensino, com o fito de nortear ações formativas mais democráticas, participativas e, desse modo, social e culturalmente relevantes para os parceiros 
envolvidos.
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Este trabalho tem como temática a formação de professores investigada sob a ótica do confronto entre políticas públicas educacionais e o movimento da sociedade civil. Tem como objetivo apresentar o contexto das políticas públicas de formação docente e das movimentações da sociedade civil no qual se 
concretiza um projeto de formação de professores. Assim, é realizado um estudo de caso do Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas, curso de formação de professores em nível superior, realizado em Luciara, região do Médio Araguaia, nordeste do estado de Mato Grosso. Inicialmente é buscada a 
caracterização da identidade construída através das ações dos movimentos sociais na região em cuja análise é configurada uma identidade de resistência. A seguir são desvelados elementos das políticas públicas de formação docente analisados em confronto com elementos oriundos da identidade de resistência 
local construída pelos movimentos sociais que se relacionam ao Projeto. As características específicas da região apontaram para a necessidade de aproximação dos movimentos sociais que ali ocorreram, posto que impingiram marcas de sua identidade nas ações educacionais desenvolvidas. O trabalho de 
investigação se pautou em pesquisas bibliográficas, análises de documentos e fontes orais. Os resultados são encaminhadores de três ordens de conclusões: as oriundas diretamente da construção do objeto de estudo, as sinalizadadoras de novos estudos e as que potencialmente subsidiam políticas públicas. Na 
primeira ordem depreende-se que a história dos movimentos sociais locais levou a uma participação substancial, isto é, que vai além da forma. Ela se caracteriza pela qualidade que propiciou à constituição de uma noção de cidadania na qual se pautam muitas das ações regionais. Gerou também uma cultura 
pedagógica local que possibilitou a reconfiguração de uma política pública traduzida em tonalidades locais. A identidade da região e também a do Projeto desenvolvido poderia ser denominada de resistência dadas as suas características. Na segunda ordem de conclusões o estudo sinalizou para a pertinência de 
outras investigações orientadas para a identidade dos professores egressos de tais cursos. Na terceira ordem o estudo indicou possíveis subsídios para políticas públicas mais adequadas e relevantes, inseridas nos espaços locais/regionais.
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Analisa a política de formação continuada de professores da Educação Infantil desenvolvida pelo Sistema Municipal de Ensino de Vitória. Utiliza como referencial os pressupostos da perspectiva crítico-reflexiva sobre o processo de formação continuada de professores, como proposta por autores como 
ALARCÃO (1999), NÓVOA (1998), ALVES (2000), KRAMER (2002), CARVALHO e SIMÕES (2002), dentre outros. Enfoca uma pesquisa de natureza qualitativa, de abordagem metodológica exploratório-documental. Utiliza como procedimentos metodológicos: aplicação de questionário a 230 
professores, análise documental dos Planos de Ação 2002 dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e entrevista semi-estruturada aplicada a um grupo focal com sete professores. Triangula os dados coletados nas três etapas, confrontando-os com o referencial teórico. Aponta como resultado que a 
política de formação continuada desenvolvida pelo Sistema Municipal de Ensino de Vitória não tem conseguido atender as necessidades de formação dos professores, e, dentre as principais limitações desta política destaca-se a concepção de formação continuada assumida pelo Sistema Municipal de Ensino de 
Vitória. Destaca, ainda, em relação aos achados da pesquisa que há: insuficiência de espaço/tempo para formação; falta de aprofundamento teórico resultando em abordagens superficiais do processo de formação do professor em serviço; descontinuidade dos Programas e Ações de formação continuada e 
desarticulação entre eles; insuficiência e baixa qualidade na oferta; desarticulação entre a política de formação e as demais políticas desenvolvidas pela Prefeitura, inclusive a política salarial. Conclui que é necessário o estabelecimento de uma política de formação continuada que busque ouvir os professores, 
na perspectiva de se estabelecer programas/projetos que se coadune com as proposições teóricas produzidas no âmbito da academia.
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Este estudo aborda a política de formação continuada emprendida pela Secretaria Municipal de Educação de Belém/PA no período 1993/1996, objetivando analisar a tendência de formação continuada adotada pela mesma. O trabalho se desenvolveu dentro de uma aboradagem qualitativa, tornando como 
objeto de análise o dito, o feito e o efeito dessa política na perspectiva dos educadores envolvidos, buscando as contradições existentes nesse processo. O resultado do estudo revelou que a política de formação continuada efetivada, embora tenha se apresentado com um discurso progressista, emergente, 
identificado com as novas tendências no campo da formação continuada, na prática orientou-se pelo modelo convencionalmente adotado pelas agências formadoras, que reproduz o modelo de racionalidade técnica que tradicionalmente tem marcado o processo de formação dos educadores. Por outro lado, 
representa uma tendência que se articula com o modelo neotecnicista que têm caracterizado as políticas públicas no campo da formação, no qual os educadores são reduzidos a meros executores de diretrizes educacionais elaboradas extemporaneamente, sem a participação destes que deveriam ser os seus 
principais protagonistas. Nessa perspectiva, consideramos que, embora a política de formação continuada empreendida pela Secretaria Municipal de Educação tenha inovado em alguns aspectos, a mesma não avançou no sentido de implementar uma política que pudesse transformar efetivamente a "cara da 
escola" pública municipal e promovesse o autêntico desenvolvimento profissional dos educadores.
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Os "novos tempos" são caracterizados pela predominância do discurso neoliberal, do qual resultam diferentes propostas e práticas relacionadas a diversos aspectos da vida dos homens. Essa ofensiva cultural constrói conhecimentos e valores, enfatiza o "andar do mundo" fundado no desempenho individual, 
legitima e incorpora como centrais os valores e saberes próprios da empresa e do livre mercado. Pautado nessa visão, elaborou-se o Plano de Ação do Governo Lerner para o Paraná, abrangendo o período de 1995 a 1998. Destacou-se a proposta de política-educacional, dentro da qual a parte mais importante 
pareceu ser a capacitação e/ou treinamento dos professores da rede pública de ensino, fundamentada na sensibilização. A consecução destes objetivos foi propiciada nos denominados "Seminários de Faxinal do Céu", oficialmente referenciados por Seminários de Educação Avançada e Atualização e 
Motivação", nos moldes dos oferecidos a executivos de empresas econômicas. Esses seminários, objeto de nossa pesquisa, preocuparam-se explicitamente com a gestão compartilhada, excelência da educação, qualidade total, ou seja, os seminários concretizaram ações políticas e práticas que definiram 
determinada forma de gestão da escola pública, na tentativa de implantar e consolidar o Programa de Qualidade Total na Educação do Paraná (PQTE), em parceria com o Banco Mundial, visando à "excelência" do trabalho docente. Buscou-se na pesquisa desvelar as políticas que permearam essa experiência, 
visando explicitar o contexto na qual tais grupos aportaram neste estado. A análise das propostas, dos objetivos, dos programas e dos mecanismos administrativos objetivou a compreensão das políticas da Secretaria Estadual da Educação do Paraná na primeira gestão do Governo Lerner.
Os "novos tempos" são caracterizados pela predominância do discurso neoliberal, do qual resultam diferentes propostas e práticas relacionadas a diversos aspectos da vida dos homens. Essa ofensiva cultural constrói conhecimentos e valores, enfatiza o "andar do mundo" fundado no desempenho individual, 
legitima e incorpora como centrais os valores e saberes próprios da empresa e do livre mercado. Pautado nessa visão, elaborou-se o Plano de Ação do Governo Lerner para o Paraná, abrangendo o período de 1995 a 1998. Destacou-se a proposta de política-educacional, dentro da qual a parte mais importante 
pareceu ser a capacitação e/ou treinamento dos professores da rede pública de ensino, fundamentada na sensibilização. A consecução destes objetivos foi propiciada nos denominados "Seminários de Faxinal do Céu", oficialmente referenciados por Seminários de Educação Avançada e Atualização e 
Motivação", nos moldes dos oferecidos a executivos de empresas econômicas. Esses seminários, objeto de nossa pesquisa, preocuparam-se explicitamente com a gestão compartilhada, excelência da educação, qualidade total, ou seja, os seminários concretizaram ações políticas e práticas que definiram 
determinada forma de gestão da escola pública, na tentativa de implantar e consolidar o Programa de Qualidade Total na Educação do Paraná (PQTE), em parceria com o Banco Mundial, visando à "excelência" do trabalho docente. Buscou-se na pesquisa desvelar as políticas que permearam essa experiência, 
visando explicitar o contexto na qual tais grupos aportaram neste estado. A análise das propostas, dos objetivos, dos programas e dos mecanismos administrativos objetivou a compreensão das políticas da Secretaria Estadual da Educação do Paraná na primeira gestão do Governo Lerner.
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Esta pesquisa teve como objetivo analisar as iniciativas empreendidas no Brasil para certificar em nível superior grandes contingentes de professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em uma abordagem que busca contemplar tanto o nível macro como micropolítico. Para atingir tal 
objetivo se efetuou um levantamento dos programas especiais e cursos dessa natureza criados no Brasil entre 1990 e 2000 para certificar professores nesse nível, buscando relacionar essa configuração com o contexto internacional, sobretudo, a América Latina e a Europa (com destaque para o contexto 
francês). Com vistas a compreender como as políticas e iniciativas tomadas em plano governamental são traduzidas em nível local, buscou-se por meio de uma pesquisa empírica acompanhar a execução de um programa, sobretudo, para tentar compreender as apropriações que os docentes fizeram desse tipo 
de experiência de formação e os saberes por eles produzidos nesse contexto peculiar. O trabalho de campo, realizado nos moldes de um estudo de caso, foi desenvolvido junto a uma turma de alunos-professores do PEC Formação Universitária Municípios/São Paulo (2003-2004). Os dados foram analisados à 
luz dos conceitos de habitus, campo e capital simbólico de Bourdieu, da idéia de homem plural de Lahire e das concepções de tática e estratégia de Certeau. Ao enveredar por tais caminhos e análises, a investigação permitiu verificar que a formação de professores em serviço é uma preocupação internacional, 
alvo de iniciativas e políticas em todas as regiões analisadas. Um discurso comum tem sido adotado na área, ainda que traduzido em sentidos e ações muito diversas nos âmbitos locais. No caso específico brasileiro, do ponto de vista institucional e administrativo pode-se dizer que um sucesso relativo tem sido 
alcançado, já que milhares de professores foram certificados em nível superior em curto espaço de tempo. No caso do PEC Formação Universitária (São Paulo), do ponto de vista de seu funcionamento, por um lado, o estudo de caso revelou que aspectos não previstos pelos organizadores do Programa foram 
os principais responsáveis pela satisfação dos alunos-professores como, por exemplo, o processo de socialização profissional proporcionado, especialmente, pelo contato diário entre eles nos pólos onde se desenvolveram as atividades durante os dois anos de execução do programa. Por outro lado, ações 
previstas e por vezes adaptadas institucionalmente foram alvo de muitas críticas tanto por parte dos alunos-professores como dos agentes educacionais envolvidos, cujas manifestações apareceram na maioria das vezes sob a forma de resistência à academização da formação docente oferecida naqueles moldes. 
Entretanto, um dado importante deve ser ressaltado: a execução de programas especiais de formação em serviço, tal como se configurou no PEC Formação Universitária, permite à universidade conhecer mais de perto a escola e os professores, abrindo perspectivas de uma colaboração mais efetiva entre essas 
duas instituições formativas. Dentro desse escopo, a tese finaliza com propostas que visam a contribuir com projetos futuros que venham a repensar a organização e execução de programas dessa natureza e porte.
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A dissertação analisa as propostas teórico-práticas de formação continuada de professores alfabetizadores no âmbito de duas instâncias: o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA / MEC - como iniciativa governamental, e o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, - CEACEALE / 
UFMG, como iniciativa da Universidade. A pesquisa responde assim à carência de estudos que abordem a formação continuada específica de alfabetizadores, buscando consolidar o conhecimento teórico-prático gerado no âmbito do PROFA, que apesar de extinto há seis anos, ainda possui pertinência, tanto a 
partir da proposta inicial, quanto de propostas similares posteriormente elaboradas. O CEALE, por sua vez, coordena a política de formação atual do MEC (o Pró-Letramento em Linguagem), em parcerias com alguns estados e municípios. Após exaustivos estudos sobre propostas de formação continuada de 
professores, com a construção de um quadro de referência teórico-prática, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com duas coordenadoras do PROFA - RJ e uma formadora do programa na SME / Duque de Caxias; igualmente com a atual diretora do CEALE e com uma coordenadora. Buscou-se 
realizar um estudo exploratório de duas propostas, com vistas a analisar modelos e pressupostos convergentes e divergentes sobre a apresentação de modelos e propostas de formação continuada de alfabetizadores, sem a intenção, contudo, de realizar um estudo comparado. A análise dos dados ressalta as 
responsabilidades das instâncias dos Governos e das Universidades sobre a formação de alfabetizadores em serviço, enfatizando a relevância de parcerias eficientes entre essas instâncias, detentoras de poderes diferenciados, porém complementares. Levou-nos, destarte, a perceber os limites e as possibilidades 
das formações, sempre perpassadas por questões políticas, teóricas e práticas. Enfatiza a importância de se considerar o professor e suas condições teórico-práticas de ensino e aprendizagem como pré-requisitos para o desenvolvimento de sua formação continuada nas redes municipais, devendo, além disso, 
proporcionar o desenvolvimento de uma postura docente analítica, reflexiva e científica.
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A presente dissertação tem como objeto a prática de estágios na educação profissional, buscando conhecer seus aspectos e sua contribuição na constituição do técnico industrial de nível médio. Tendo como base um estudo de caso no Instituto Federal de Ciência e tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL), no 
Campus Sapucaia do Sul, no curso técnico de nível médio em termoplásticos. O estágio, neste caso, configura-se enquanto prática obrigatória, sendo ele necessário para a conclusão do curso e, posteriormente, para a obtenção do diploma e do registro como técnico habilitado pelos conselhos profissionais. O 
estágio realizado nas empresas, intermediado pela própria instituição de ensino, leva em consideração o aprendizado teórico adquirido durante as aulas do curso. A discussão acerca da educação profissional alcança um novo patamar, pois a rede nacional de educação técnica profissional vive um novo 
momento de expansão. Também a legislação que regulamenta o estágio alterou-se recentemente. A mesma discussão inscreve-se dentro da temática do campo de inserção profissional, com estudos sobre juventude e trabalho. A metodologia utilizada tem caráter qualitativo. Neste sentido, foram originais os 
achados, a partir das falas dos estagiários, relacionando o estágio com sua relação entre teoria e prática, o horizonte da inserção profissional, a dinâmica da precarização do trabalho e das dimensões contraditórias do estágio como trabalho. Com este texto espera-se contribuir para trazer elementos concretos 
para a análise de uma prática tão relevante, no atual momento da educação profissional, como é a prática do estágio curricular.
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Este trabalho, vinculado à Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional, tem como objeto de estudo a docência feminina na cidade garimpeira de Cristralândia-TO, entre os anos de 1980 e 2007, e visa analisar as práticas e representações que as mulheres docentes construíram acerca de si mesmas, de sua 
profissão, do saber, das leituras e das relações de gênero; questionar o discurso essencialista que anuncia o magistério como algo natural para as mulheres; e demonstrar como as ações educativas dessas mulheres se contrapõem ao universo machista do garimpo, contexto no qual se situa a problemática desta 
pesquisa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, construída através de entrevistas com garimpeiros, filhos(as) de garimpeiros, professoras aposentadas, ex- diretores de escolas, e mulheres docentes no exercício da profissão. A análise das informações foi realizada à luz do referencial teórico da abordagem da 
história cultural que permitiu analisar os dados sobre uma perspectiva interdisciplinar. Constituíram referências desta pesquisa o pensamento de Roger Chartier (1990, 1991), Michel de Certeau (2004, 2006), Michelle Perrot (2006, 2007), Burke (1992,1997, 2003, 2005), Ginzburg (2006), Melo (2007), 
Pesavento (2005), entre outras. Os resultados da investigação apontaram como as mulheres docentes na cidade garimpeira, Cristalândia-TO (1980-2007), através de suas práticas educativas, sobretudo de suas leituras, têm construído táticas de intervenção e resistência ao machismo existente em Cristalândia-
TO. A pesquisa relevou também a grande importância das mulheres na construção da cidade, através de seus saberes e fazeres
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Esta Tese apresenta um estudo sobre o tema da formação continuada de professores. Inspirado principalmente na arqueologia e na genealogia de Michel Foucault, utilizo o conceito alforria —enfatizando o duplo movimento articulado que esse conceito encerra, enquanto uma liberdade que é dada, de romper 
grilhões e de arremeter o alforriado à situação de permanecer girando em órbita, sob controle— como uma ferramenta para questionar, pensar e problematizar a emergência da formação continuada de professores no Brasil. O estudo desenvolve-se, basicamente, em três grandes movimentos. O primeiro, 
compreende uma leitura mais ou menos sistemática da obra de Foucault, que me permitiu propor e desenvolver uma investigação inspirada no pensamento pós-estruturalista. Essa inspiração reflete-se, principalmente, na abordagem genealógica do tema, na escolha das ferramentas teóricas e no modo peculiar 
de analisar os discursos. O segundo movimento compreende uma caracterização genérica da “passagem” da sociedade de disciplinas para a sociedade de normalização. Descrevo algumas transformações ocorridas nos modos de perceber, significar e usar o espaço e o tempo e, também nas relações de poder. 
Faço essa descrição relacionando essas transformações com a Escola inserida na Modernidade. Com essa caracterização, em que a alforria desenha-se em cada um desses conjuntos de transformações, teço uma espécie de pano de fundo sobre o qual é possível tomar a formação continuada enquanto um 
imperativo, enquanto uma ordem para que haja uma continuidade, em consonância com as transformações espaciotemporais e políticas. Estabelecendo uma ponte com o próximo movimento apresento alguns aspectos das sociedades de soberania, de disciplinas e de normalização, ressaltando os interstícios em 
que emerge a formação de professores e em que se inicia a formação das condições políticas que tornaram possível a formação continuada de professores. E, no terceiro movimento, problematizo especialmente a emergência da formação continuada de professores no Brasil. Em primeiro lugar, abordo a 
emergência da formação de professores, na França do século XVII/XVIII e sua chegada ao Brasil, no século XIX. Em segundo lugar, a partir de enunciados garimpados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), editada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), descrevo algumas problematizações espaciotemporais da educação escolar e da formação de professores, que se desenvolveram na primeira metade do século XX, pelo funcionamento de alguns discursos constitutivos da política educacional brasileira. Ao descrever esses 
enunciados, implicados na crise moderna da Escola e envolvidos em relações de poder, eu argumento que eles contribuíram para compor as condições políticas para a emergência da formação continuada no Brasil. E, por último, questiono essa emergência na virada da Modernidade para a Contemporaneidade, 
apresentando e discutindo alguns dos seus aspectos. Em suma: este trabalho apresenta a Tese de que a emergência da formação continuada de professores no Brasil produziu-se no interstício que se formou na virada do modo de vida moderno para o modo de vida contemporâneo, na ordem da biopolítica e nos 
moldes da alforria.
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Analisa o cotidiano dos profissionais do Sistema Municipal de Ensino do município de Vitória, em especial dos assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e dos professores, pedagogos e diretores de duas unidades escolares, cujos discursos e cujas ações se voltam para a formação 
continuada dos professores que atuam no segmento das séries finais do ensino fundamental (5.ª a 8.ª séries). Compreende uma pesquisa de natureza qualitativa, com uma análise fundamentada na perspectiva das teorias de Boaventura de Sousa Santos, de larga escala, de Michel de Certeau com sua teorização 
sobre estratégias e táticas, e de Cornelius Castoriadis, em seu aporte sobre o movimento instituinte e o imaginário social. Utiliza como procedimentos metodológicos entrevistas com perguntas semi-estruturadas, realizadas com assessores da SEME e com diretores e pedagogos das duas escolas, entrevistas 
com professores por meio de dois grupos focais, um em cada unidade escolar, e análise documental de Planos de Ação, Projetos Político-Pedagógicos, Lei Municipal n.º 4.747/98 e Lei n.º 9.394/96. Analisa os sujeitos através de seus discursos, obtidos por meio das entrevistas e dos dados coletados durante a 
pesquisa participante nas escolas escolhidas. Triangula os dados coletados, confrontando-os com o referencial teórico. Objetiva por meio dessa análise investigar como se processa a formação continuada no Sistema Municipal de Ensino do município de Vitória, desde sua concepção, aplicação pelos 
coordenadores das reuniões de formação, à percepção dos professores, pedagogos e diretores desse programa; investigar, também, o trabalho coletivo no interior da escola e as relações de trabalho entre os professores e a equipe técnica, e entre a equipe escolar e a SEME. Aponta como, resultado, que há 
deficiências no programa de formação continuada oferecido pela SEME, bem como há necessidade de maior aproximação entre profissionais da SEME com os das unidades escolares, e até mesmo entre os membros da própria equipe dentro das escolas. Conclui que se faz necessária a implantação de um 
programa de formação continuada não só para os professores, como também para os pedagogos e diretores, um programa que valorize a realidade de cada unidade escolar e que construa uma ponte eficaz entre a SEME, sua assessoria pedagógica e as equipes de formação continuada com as equipes de 
professores, pedagogos e diretores, para acompanhamento e ações com base nos estudos nas reuniões de formação.
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Nesta pesquisa, objetivou-se refletir sobre as políticas de formação de professores no Brasil e em Cuba, focando a questão da formação de formadores. Histórica e resumidamente mostrou-se o quadro educativo e de formação docente nos dois países até chegar à especificidade da docência em nível superior. 
Buscou-se a reflexão de vários aspectos fundamentais para o desenvolvimento da educação, dentre eles a relação entre teoria e prática e como esta se dá atualmente na formação pedagógica dos docentes. Para tanto, os estudos realizados basearam-se em vários autores, pesquisadores brasileiros e cubanos. 
Analisaram-se os pressupostos teóricos subjacentes às Leis de Diretrizes e Bases (Lei n.o 9.394/96), bem como as políticas e normas que norteiam a operacionalização dessa lei no Brasil e, paralelamente a política de educação cubana e seu projeto de formação docente para o nível superior. A partir da análise 
da formação docente no Brasil e em Cuba e, feitas as considerações teóricas necessárias, partiu-se para um estudo comparado da formação dos formadores nos dois países, a fim de apresentar indicações para a formulação de uma política específica para esse fim no Brasil.
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A questão da formação docente tem propiciado inúmeros debates acerca da sua qualidade e importância, sendo muito discutida pelas políticas públicas educacionais nos últimos anos. Apesar de ser consensual a idéia de que se faz necessário encontrar uma maneira de garantir uma formação com um sólido 
aprofundamento teórico, não é esse o encaminhamento que tem ocorrido com a formação dos professores do Ciclo I do Ensino Fundamental. As políticas educacionais - atreladas às determinações do Banco Mundial, que sugerem uma formação baseada em programas paliativos, na formação continuada (de 
preferência em serviço) e à distância - têm implantado uma formação aligeirada para esses professores, a fim de garantir a certificação formal, oferecendo um diploma no final desse tipo de curso. Tais programas estão de acordo com a própria LDB n° 9394/96, que valida essa formação, existente em todo o 
país. Este trabalho buscou, através de pesquisa bibliográfica, compreender as políticas educacionais, diretamente influenciadas pelas políticas neoliberais e em consonância com os ditames do Banco Mundial. A partir dessa perspectiva, analisou-se um programa de formação de professores, denominado PEC - 
Formação Universitária, oferecido aos professores efetivos da rede estadual de São Paulo em 2002. O Programa "formou" em nível superior um grande contingente de professores que ao final do curso receberam um diploma de licenciatura plena. Esse programa baseou-se principalmente na modalidade à 
distância, mesclando momentos presenciais e virtuais. Para entender esse programa, utilizou-se a análise documental e as várias versões do Programa. Frente aos resultados obtidos, questiona-se o aligeiramento do curso, pela sua rapidez de execução, que não garantiu a efetiva apropriação do conhecimento ao 
massificar as informações transmitidas aos alunos-professores; e o papel do tutor que não garantiu um aprofundamento teórico necessário em um curso de formação em nível superior. Põe-se em pauta esse novo paradigma de formação de professores, que certifica, mas não forma, precarizando ainda mais a 
frágil política de formação de professores.
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O presente trabalho propõe-se um estudo da(s) política(s) de formação docente e seu impacto nestes atores e nos sistemas educativos dos países em que foram implementadas no contexto das reformas neoliberais. Estudamos estas políticas de modo particular em três países da América Latina: Argentina, 
Brasil e Chile. As políticas aqui estudadas são as implementadas a partir da década de 1990, entretanto, situamos o horizonte deste estudo iniciando na década de 1980, período em que começa uma das quatro iniciativas internacionais de educação aqui estudadas: o Projeto Principal de Educação para América 
Latina e o Caribe (PROMEDLAC), que em 2002 entra numa nova etapa e passa a ser chamado de Projeto Regional de Educação para América Latina e o Caribe (PRELAC), elaborado pela UNESCO a pedido dos representantes dos governos dos países da região, tendo como base as sugestões da “Declaração 
do Mexico” por eles assinada em 1979, sugestões estas que irão estar na base das outras três iniciativas: a Educação para Todos – EPT; as Conferências Ibero-americanas de Educação – CIE e o Plano de Ação Hemisférico de Educação – PAHE, cujos documentos têm servido de base à produção de uma 
abundante legislação e normatização sobre educação, que criou os parâmetros sobre os quais foram elaboradas e implementadas as políticas que tornaram possível os processos de reforma educativa e a dinamização dos nossos sistemas educacionais a partir das últimas duas décadas do século XX. Todas estas 
iniciativas propõem-se trabalhar com objetivos, metas, projetos e programas que, em alguns casos, de forma isolada e em outros de forma conjunta, estão a sofrer a influência de suas ações a ponto de, com freqüência, ser difícil identificar qual das iniciativas é a principal responsável por determinados avanços. 
É importante ressaltar que nem todas as sugestões produzidas por estas iniciativas foram implementadas como políticas ou, ainda, muitas delas ao serem implementadas sofreram deformações que as descaracterizaram, já que, embora resultassem de acordos multilaterais, cada país deu-lhes a sua própria 
interpretação. Além disso, em todos esses processos as entidades docentes tiveram e continuam a ter um papel fundamental. As evidências, fruto de avaliações a que tem sido submetida cada uma das iniciativas, mostram que as políticas educacionais implementadas produziram avanços em diversos aspectos. 
Não são, é verdade, os ideais nem os esperados, mas tem havido. Em relação à questão docente, foram e estão sendo implementadas múltiplas e variadas ações que não tiveram o impacto esperado, particularmente nos sistemas educativos dos paises que serviram de espaço empírico deste estudo. No entanto 
muitas das que estão em andamento são bastante promissoras e começam a impactar de forma positiva os sistemas educativos. Mesmo assim, a temática docente, embora ocupe lugar central na agenda da totalidade de países da região, ainda representa um dos grandes desafios ao avanço e melhoria dos 
sistemas educacionais
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O presente trabalho tem como objetivo analisar a criação do Curso de Pedagogia na década de 1930. Tendo como referência os determinantes econômicos e políticos da transição da primeira fase do capitalismo imperialista para fase do capital monopolista, pretende-se captar as implicações no campo 
educacional, a partir das mudanças na sua infra-estrutura e no plano da superestrutura e as devidas necessidades impostas na formação técnica e profissional. Para tanto, fez-se necessário uma incursão nos trabalhos dos economistas que estudaram o momento da industrialização tardia brasileira na década 
1930, como também, dos educadores que interpretaram a história do Curso de Pedagogia. Em termos teórico-metodológicos, a análise está pautada nas obras de Karl Marx e Antonio Gramsci e em autores contemporâneos brasileiros que se debruçam suas análises na sociedade capitalista, mais 
especificamente acerca da categoria de totalidade.
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Curso de Licenciatura em Regime Especial, modalidade de curso de graduação criado pela Unitins em 1998, destinada a formar professores que atuavam na educação básica da rede pública estadual sem a devida habilitação profissional. O objetivo deste trabalho foi o de conhecer os limites e possibilidades 
que esse tipo de curso desencadeia para que o professor-aluno amplie a compreensão e atuação de sua prática docente. Os dados foram coletados através de análise documental, entrevistas a professores-formadores e questionários aos professores-alunos do curso. Para analisar a formação proposta e 
desenvolvida pelo curso adotou-se quatro referencias que o autor julga como necessária a um bom professor. São elas: conhecimentos básicos sobre o papel social da educação e do ensino; conhecimentos de aspectos básicos de como se á aprendizagem; conhecimento dos conteúdos a ensinar, de forma 
interdicisplinar e por último conhecimento das formas de mediação do processo ensino-aprendizagem. A investigação demonstrou que o Curso de Licenciatura em Regime Especial, apresentou mais limites do que possibilidades. A estrutura e organização do curso concentrados em módulos intensivos de aula 
no período das férias e recessos escolares foi um fator que causou prejuízos na formação docente e profissional do professor-aluno. Este trabalho vincula-se a linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goías
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Nos anos 90, o quadro de destaque é o da reforma da educação no contexto internacional e nacional. A educação superior brasileira de modo geral, passa por um processo de reconfiguração através de vários instrumentos legais, como medidas provisórias, leis ordinárias, ementas constitucionais, pareceres, 
portarias, resoluções e decretos. Atores e instituições se destacam na implementação das formulações que passam a ser incorporadas no âmbito dos governos, conforme as prescrições de organismos multilaterais, como por exemplo o Bird/Banco Mundial. O campo da educação é envolto de um vigoroso 
debate de várias facções e de interesses antagônicos. Diante da hegemonia oficial, há o levante de entidades, associações, instituições representativas dos profissionais da educação que demarcam território, e definem posição de forma propositiva. No cenário anterior e pós-LDB se deflagram campos de disputa 
de dois projetos de formação de professores da educação básica: um com uma matriz pré-configurada e aderente às últimas transformações político-econômicas e culturais no mundo da economia chamado globalizado; o outro projeto historicamente defendido pelo movimento dos profissionais da educação. 
Em meio a este panorama, este trabalho busca refletir as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores da educação básica em cursos de nível superior e com base neste recorte apreender o sentido da política de formação de professores no Brasil nesta década

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200217452
001016007P1

jose valdinei 
albuquerque 
miranda  

Horizontes da pesquisa na política de 
formação de professores. 

conhecimento, 
subjetividade e 
praticas 
educacionais

formacao de professores; professor-
pesquisador; hermeneutica

Com base em uma abordagem hermenêutica, esta Dissertação procura analisar a formação de professores, buscando compreender os horizontes discursivos que demarcam os sentidos da pesquisa na política oficial para a educação básica. Para tanto, tomei como corpus de investigação as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, articulando-as a um conjunto de documentos que regulamentam a atual política de formação de professores no Brasil. Nesses documentos, a pesquisa é introduzida como elemento essencial da formação, sendo compreendida como um conjunto de 
procedimentos metodológicos que tem como objeto de estudo as práticas pedagógicas relacionadas ao ensino/aprendizagem dos conteúdos escolares. Na política oficial, o sentido da pesquisa encontra-se diretamente vinculado ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, onde a construção de competências 
operacionais torna-se condição necessária para a resolução de problemas práticos em sala de aula. Ao estabelecer uma articulação entre Hermenêutica e Educação, situo as discussões sobre a formação do professor-pesquisador em um novo horizonte compreensivo, onde questões referentes ao método e 
técnicas de pesquisa, à objetividade e validade científica, abrem espaço para outras tematizações, tais como: a importância da pergunta e do diálogo na realização da pesquisa, a experiência como aspecto singular da formação e a abertura para o encontro do professor-pesquisador com o seu outro. Com isso, 
intencionei não apenas incluir novos elementos para se pensar a pesquisa, mas sobretudo, colocar em questão os pressupostos que orientam a política oficial de formação de professores.
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O objetivo central da presente pesquisa é a análise de como está sendo construída a profissão docente de creche no seio dos movimetos de resistências culturais, uma vez que a concepção de docência, ora focalizada, vai além do trabalho desenvolvido junto aos meninos e as meninas de 0 a 3 anos. Ou seja, a 
complexidade da formação político-cultural das docentes, é contemplada nesta análise, via escolha do objeto Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas, tratado como um espaço educativo mais amplo, pleno de tensões e de lutas, em que se afirma o conceito de classes sociais. 
Concebo as docentes de creche como produtoras de culturas, como sujeitos da história que se constroem nas relações de trabalho, de gênero, de idades, de etnias. Neste sentido, as analiso como pertencentes a uma classe social. Ao mesmo tempo, situo historicamente o Sindicato, focalizando-o através dos 
tempos em sua composição e organização, destancando nas análises as relações de gênero e a educação infantil
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Estudo de caso dos percalços envolvidos nas implementações de políticas públicas municipais de educação, com ênfase às de formação continuada de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental no município de Paripueira - Al, no período de 2001 a 2007. A idéia desta investigação surgiu de 
experiências pessoais e profissionais da pesquisadora ao atuar como coordenadora pedagógica, professora das séries iniciais do Ensino Fundamental e sobretudo, como dirigente sindical. Para a coleta de dados foram utilizados documentos oficiais do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação de Alagoas - SINTEAL, Diário Oficial do Estado, entre outras fontes denominadas como documentado por Expeleta & Rockwell (1986). A essas se somaram não somente fontes não-documentadas expressas em 13 entrevistas semi-estruturadas áudio-gravadas com professoras, 
funcionárias/os, coordenação pedagógica e direção da rede de ensino do referido município, mas também anotações de campo e o resgate da própria experiência da professora-pesquisadora. O material empírico foi organizado e codificado através de Inventário de dados, submetido a triangulações após análise 
descritiva e, finalmente, analisado a partir de categorias mais amplas. Contextualizados nas políticas neoliberais que marcaram o momento analisado, mas buscando compreendê-las nas condições específicas da educação pública brasileira no Estado de Alagoas, os dados levantados possibilitaram analisar a 
política presente nas ações formuladas por essa rede pública municipal de ensino no período considerado. Também foi possível compreender como vêm sendo vivenciadas/caracterizadas as políticas públicas que estão presentes no cotidiano das/os profissionais da educação. As vozes contidas na pesquisa 
revelam que a implementação das políticas públicas do período investigado não atende aos interesses das/os trabalhadoras/es da educação nem da população que dela necessita. Para tal análise, foi fundamental compreender como se desenvolvem as políticas públicas mantidas através da força do poder local e 
fundamentadas nas velhas relações políticas oligárquicas e coronelísticas ainda presentes na organização do aparelho de Estado em Alagoas nesse período. Esta pesquisa foi realizada no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada - GEPEC e financiada pelo Programa Internacional de Bolsas de 
Pós-Graduação da Fundação Ford.
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 Esta tese investiga os condicionamentos institucionais e disciplinares construídos pelos discursos sobre a nova mudança curricular e o perfil do professor na política curricular, no processo de reapropriação/reinterpretação/ressignificação desses discursos, pelas comunidades disciplinares de Didática e de 
Sociologia da Educação, no contexto da prática de duas escolas públicas de formação de professores, no Rio de Janeiro. Partimos do pressuposto de que, em contextos de práticas diferentes, as comunidades disciplinares, institucionalmente localizadas, produzem discursos capazes de re-significar a política de 
currículo que vem sendo discutida. Nessa reinterpretação procuramos entender as lutas, as resistências, as ações e as singularidades produzidas nos dois contextos. Analisamos essa reapropriação desses discursos com base no ciclo de políticas e da micropolítica escolar de Stephen Ball, partindo da abordagem 
de recontextualização de Basil Bernstein, incorporada por Stephen Ball para o entendimento de que os processos de recontextualização são, sobretudo, produtores de discursos híbridos (GARCÍA CANCLINI). Desenvolvemos dois estudos de caso do tipo etnográfico argumentando que, estão presentes nos 
contextos das instituições pesquisadas fatores intrínsecos culturais e singularidades que não seguem uma lógica universal, visto que as comunidades disciplinares não só se apropriam da atual proposta curricular, como também re-significam práticas e fins sociais condizentes com seu contexto sócio-cultural.
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Esta tese examina a relação sindicato/profissão docente procurando desvelar o importante papel assumido pelo movimento sindical no processo de profissionalização dos professores militantes. Para tanto, descreve e analisa as trajetórias históricas de três sindicatos representantes da categoria docente – 
Associação dos Professores Licenciados da Bahia – APLB/Sindicato; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE; Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP - com atuação na microregião do Vale do São Francisco, especificamente, nos municípios de Juazeiro 
– Bahia, e de Petrolina – Pernambuco. Concentra seu interesse nas contribuições dos sindicatos para o desenvolvimento profissional docente nessa micro-região analisando os aspectos relacionados aos conflitos emergentes na organização sindical, ao posicionamento dessas entidades diante da realidade 
educacional, às suas lutas reivindicativas, à dimensão formativa das ações coletivas. O estudo procura responder as seguintes questões: como tem se caracterizado o movimento sindical dos professores da rede pública no Vale do São Francisco? De que modo suas ações repercutem na formação e 
profissionalização dos professores? Os professores reconhecem o sindicato como um espaço de construção da profissão docente? O percurso metodológico orientou-se por uma abordagem qualitativa de caráter etnometodológico, utilizando como instrumentos para apreensão dessa realidade, as fontes 
documentais e as entrevistas com vinte e quatro professores militantes. O tratamento dos dados baseou-se na análise interpretativa dos discursos presentes em documentos e nas respostas dos entrevistados, tendo como referencial nessa análise os estudos teóricos sobre o sindicalismo e a profissionalização 
docente. Para uma construção do marco conceitual desse trabalho estudou-se essas duas categorias a partir de suas gêneses, da evolução sócio-histórica de seus conceitos e das discussões contemporâneas que produzem explicações sobre o movimento sindical docente e sobre o processo de profissionalização 
dos professores. Como tese desse estudo defende-se a idéia de que os sindicatos docentes têm contribuído significativamente no processo de construção da profissão docente dos professores militantes desse movimento na microrregião do Vale do São Francisco. Uma vez que ao participar ativamente nas 
ações coletivas promovidas pelas entidades sindicais, os professores desenvolvem seu senso crítico da realidade educacional; aperfeiçoam sua formação e reivindicam do Estado essa condição como um direito; lutam por condições dignas de trabalho; reivindicam a valorização salarial e, tentam construir uma 
imagem de professor baseando-se no modelo profissional. A contribuição do sindicato, no processo de profissionalização dos professores, é mais evidente na sua dimensão externa que caracteriza o profissionalismo, nos aspectos relacionados: às formas de participação na definição e na gestão da política 
educacional; às lutas políticas pelas conquistas do status profissional, do reconhecimento social e da sua conseqüente valorização. As ações sindicais repercutem com menor intensidade na dimensão interna que define a profissionalidade, nos aspectos relacionados: à gestão dos processos pedagógicos na escola 
e na sala de aula; à aquisição dos saberes disciplinares; à crítica epistemológica dos conhecimentos mobilizados no ensino; às questões curriculares; e às mediações que possibilitam a aprendizagem na escola e na sala de aula
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A presente pesquisa objetiva analisar a relação entre a formação continuada dos professores e o desempenho dos estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental, ao se observarem os resultados obtidos nas avaliações em larga escala realizadas atualmente no Brasil, em especial na Prova Brasil nos anos 
de 2005 e 2007. Para atender aos objetivos esperados, estabelece-se relação entre formação continuada e qualidade de ensino na educação pública. Apresentam-se conceitos e finalidades da formação continuada relacionando-os a períodos da história da educação brasileira. Destaca-se, ainda, o que diz a lei 
nacional sobre a formação dos professores e faz-se um contraponto com as contribuições da formação continuada e as críticas realizadas em função de suas limitações. Traça-se um panorama da política de formação continuada no Brasil, no Estado do Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba. E, ao optar 
pelo estudo de caso, apresentam-se as políticas de formação continuada no Município de Araucária- PR, bem como algumas características do Município em relação à população e economia e, mais especificamente, à educação, a fim de situar e contextualizar a pesquisa. Consideram-se as horas de formação 
continuada oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, como nas demais atividades de formação, no período de 2001 a 2008 e observa-se de que forma interferem no desempenho dos estudantes. Para concluir, faz-se também uma relação entre os 
processos e as políticas de formação continuada no Município, como o Plano Municipal de Educação e as atuais demandas no Brasil, incluindo o Plano de Ações Articuladas de Araucária.
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Situado na porção mais central e interior do Brasil, Mato Grosso apresenta algumas singularidades, entre elas a ocupação muito recente do Norte do Estado nas duas últimas décadas apenas, o que explica o grande contingente de professores sem qualificação adequada, dada a não-existência de cursos de 
graduação e a grande distância dos centros que os oferecem. O ensino a distancia e o parcelado têm sido a resposta à demanda de profissionais capacitados para a região. A UFMT - através do NEAD - e a SEDUC, em parceria com os governos municipais, têm se responsabilizado pela oferta de Licenciatura 
em Pedagogia na modalidade a distância para o Norte e Médio-Norte de Mato Grosso, voltado para a formação de docentes das séries iniciais do ensino fundamental. Esta investigação centra foco na percepção de alunos-professores e orientadores acadêmicos a respeito desse curso e da contribuição que 
oferece para sua formação profissional e para sua atuação em sala de aula. As impressões dos informantes foram colhidas por meio de entrevistas, questionários e pela observação participante em reuniões de colegiado, das quais participaram também os organizadores e proponentes do curso. Para a análise, 
privilegiam-se as contribuições de Marx e pensadores marxistas, como Enguita, que desnudam a relação trabalho x alienação, par de grande produtividade para a leitura das falas recolhidas, compreendendo-se estudar como uma forma de trabalho, e Vazquez para compreender a relação teoria/prática. O 
registro dessas impressões, tanto do que foi explicitado quanto do que se insinua em seus intervalos, possibilita salientar a incorporação dos discursos institucionais e certo alheamento diante da organização da grade curricular, conteúdos, estratégias de aprendizagem, entre outros. A proposta do curso salienta 
o tripé interdisciplinaridade - pesquisa - interação teoria/prática, e os seminários de pesquisa seriam seu grande diferencial, processo e momento de culminância dessa tríade. Essa concepção é salientada pela grande maioria, contudo, ao revelarem como efetivamente ocorrem. Percebe-se que os objetivos dos 
seminários acabam servindo para cumprir programas mais extensos, compensar carga horária restrita, ou ensejar oportunidade de avaliação. Os informantes conseguem interpor uma fala mais pessoal ao tratarem da avaliação e das parcerias responsáveis pela oferta do curso. No percurso desta pesquisa, foram 
revelados e percebidos alguns problemas no curso observado, tais como o descumprimento de acordo por algumas prefeituras, a necessidade de reavaliar os seminários de pesquisa e instrumentos de avaliação. Numa perspectiva mais ampla, contribui para desfazer mitos relativos ao ensino a distância - por 
muitos visto como menos produtivo que o presencial -, à medida que busca engajar o aluno em seu aprender, contribuindo para a democratização do ensino
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 Esta investigação tem como tema a proposta de formação de professores em serviço do Curso de Atualização de Professores de Escola de Horário Integral, realizado no segundo governo de Leonel Brizola, no Estado do Rio de Janeiro (1991 – 1994), durante o Segundo Programa Especial de Educação 
(IIPEEE). Este estudo objetivou analisar a proposta de formação de professores em serviço, focalizando este Curso como uma das iniciativas desta formação e, partindo dela identificar contribuições significativas, produzidas naquele tempo e espaçoespecífico, que possam enriquecer e suscitar questões para os 
debates atuais sobrea formação continuada de professores. Ao empreender esta tarefa se julgou necessário delinear a trajetória do I E II PEE para melhor compreensão da evolução deste plano e de sua proposta de formação de professores, até a elaboração do Curso. Após a retomada do II PEE, frente à 
necessidade de reestruturação pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foi criado o Curso, em convênio com a UERJ. O ponto mais importante identificado nesta proposta de formação foi considerar a escola como lócus de formação continuada tendo como base o saber do professor 
neste processo. Aspecto como se pode constatar, de grande relevância atualmente nas discussões sobre a temática, mas que naquele momento foi uma inovação. Supõe-se que os resultados deste trabalho poderão contribuir para ampliar os debates em torno das questões voltadas para a formação continuada de 
professores, e ainda, ampliar os debates, bem oportunos, sobre criação de diferentes alternativas de escolas públicas de horário integral, com suas proposta de formação para atender a uma necessidade da sociedade contemporânea e fundamentar ações de gestores das políticas públicas de Educação.
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O convívio nos coletivos de pessoas, a partir da constituição dos indivíduos em relação uns com os outros - a convivência com ocasiões em que são consideradas as possibilidades de decisões coletivas para a manutenção desta forma de organização - contribui para a consecução da democracia; momentos em 
que são consideradas as necessidades, aspirações e opiniões de mais pessoas, da coletividade. Neste trabalho, estudamos os órgãos colegiados de participação: os conselhos instituídos na Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SP), a fim de compreender como se deram as relações entre eles e os 
gestores da secretaria, na elaboração de políticas de formação continuada de professores. Estudar esta formação é dizer da importância dos profissionais e da forma como se constituem, a relevância da educação, o papel do Estado, os recursos, projetos, tempos, locais; enfim, como as instituições educacionais 
lidam com os saberes, as necessidades e as possibilidades dos professores. Todavia esta organização não garante a elaboração de políticas de formação para a área, considerando os encaminhamentos e decisões daqueles coletivos; em muitos casos, são assumidas as orientações político-partidárias, o que 
implica em responder às exigências mercadológicas à qualificação para atender as necessidades cotidianas. A análise documental e entrevistas compuseram a metodologia juntamente com a análise de conteúdo (BARDIN, 2000); assim como a construção de temas como configuração e interdependência 
(ELIAS, 1980); semiformação (ADORNO, 1996); e qualificação para o trabalho (SOUZA, 2005 e KUENZER, 2002), foram utilizados para a análise dos dados. O estudo da participação possibilitou-nos apreender a organização, o funcionamento e as ações dos conselhos instituídos na SME, no período de 
2001 a 2008, nas gestões aqui denominadas de "do PT" e "do PDT" - respectivamente - em que a representação da sociedade civil organizada - através da constituição da democracia - encontra possibilidades de influir nos desígnios dos desenhos de políticas pública, neste caso, para a área educacional. 
Juntamente com esse tema, ampliamos o estudo - a partir de uma necessidade de qualificar a pesquisa sobre participação - trabalhando, também, com as políticas de formação continuada dos professores das escolas municipais de Campinas, através da organização da estrutura administrativa do Sistema 
Municipal de Ensino. A existência de uma estrutura organizacional que sustenta - ao longo de quase trinta anos - as ações de formação continuada de professores nesta secretaria possibilitou consolidar uma cultura da participação em certames de formação continuada, contudo isto não garante que a coloração 
político partidária deixasse de interferir nos desígnios desta política, originando desenhos para atender às necessidades expressas pelos organismos nacionais e internacionais que fomentam a educação
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O tema da educação continuada dos profissionais da educação ocupa espaço nas agendas das Secretarias de Educação, hoje em dia. Isto se deve a partir da idéia que se tem de que uma das formas de melhorar a educação pública brasileira é o investimento em formação dos quadros do magistério, com vistas a 
uma escola de qualidade. A pesquisa aqui se limita a qualificar, então, o tratamento que se tem dado à educação continuada dos Diretores de Escola do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Campinas, a partir de uma avaliação da política implementada pelas administrações ao longo do 
período de 1994 a 2000, por se entender que este profissional tem papel importante na realização de uma educação inclusiva, não excludente, por ser o catalisador das relações que se estabelecem no interior da Escola Pública contemporânea. Os assuntos abordados neste trabalho passam pela área da formação 
profissional, formação inicial, formação em serviço, das políticas educacionais, que estão inseridas nas políticas sociais que por sua vez se inscrevem nas políticas públicas, dentre outros. O tema da educação continuada dos Diretores de Escola suscita, ainda, muita interrogação, constituindo-se, assim, em 
vasto campo de pesquisa, pois é uma área da pedagogia que tem sido pouco estudada.
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As formulações e ações concretas do Governo Brasileiro no campo da formação docente devem ser explicadas a partir da análise de suas ações para garantir o aumento da produtividade do trabalho e da competitividade da indústria nacional como requisitos essenciais para a inserção subalterna do País no 
mercado globalizado. Emergiram deste contexto diferentes proposições para a formação do pedagogo, bem como diferentes compreensões acerca do tipo de formação deste profissional que seja capaz de criar novas competências que garantam a melhoria da qualidade da educação básica. Pensar a formação do 
pedagogo, hoje, significa pensar, necessariamente, o papel da educação no processo atual de recomposição do capital para garantir suas bases de acumulação diante de sua crise estrutural. A iniciativa da UESB de implantar o Curso de Pedagogia, em 1998, se insere nesta ordem de pensamento. A investigação 
da implantação deste Curso compreendeu desde sua idealização, em 1993, até a formatura das primeiras turmas, em 2002. Seu objetivo foi verificar o nível de articulação da experiência de implantação deste Curso com o conjunto de transformações ocorridas na política de formação para o trabalho docente 
nos últimos anos. Para isso utilizamos fontes primárias, registros orais, respostas de questionário e observação direta, além de revisão de literatura acerca da formação do pedagogo. Os documentos bibliográficos foram coletados a partir de visitas aos órgãos competentes da UESB e os depoimentos foram 
coletados por meio de entrevistas e aplicação de questionários. Resgatou-se o acúmulo do debate acerca da formação do pedagogo a partir de revisão de literatura e, posteriormente, buscou-se estabelecer relações entre as principais questões presentes no debate atual e a realidade dos planejadores, gestores, 
docentes e discentes do curso, suas proposições e ações concretas. Verificamos que o Curso investigado não se enquadra diretamente nas diretrizes sugeridas pelo Governo Federal justamente por não apresentar, em sua origem, a intenção de implementar uma formação fragmentada e aligeirada do pedagogo. 
Por outro lado, embora apresente aproximação com as diretrizes sugeridas pelo movimento organizado dos profissionais da educação, onde se defende a base comum para as licenciaturas como princípio articulador dessa formação, tendo a docência como o elemento principal e condição obrigatória para as 
demais habilitações, verificamos que, na prática, este Curso tem apresentado dificuldades em concretizar em seu cotidiano os princípios defendidos originalmente em seu projeto. Tais considerações nos levam a crer que a experiência de implantação deste Curso, embora apresente em seu projeto de criação 
referências bastante avançadas acerca da formação do pedagogo e demonstre relativa resistência às diretrizes governamentais para este fim, na sua prática, tal experiência não tem sido capaz de efetivar o que está explicitado em seu projeto, seja em seus aspectos teóricos ou metodológicos, denunciando sua 
debilidade em articular a teoria e a prática na sua experiência de formação do pedagogo. (CNPq).
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Esta dissertação tem por tema as políticas de formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. A partir da afirmação da necessidade de uma formação inicial sólida e de qualidade, compreende-se que o trabalho docente exige por sua própria natureza, enquanto trabalho não-
material, que o profissional da educação esteja constantemente se atualizando em relação aos conhecimentos produzidos pela sociedade, sendo esta condição implícita para que a função social da escola se efetive: a socialização do conhecimento elaborado/científico à maioria da população. Neste sentido, 
procurou-se discutir a formação dos professores relacionada à possibilidade de elevação cultural das massas, considerando que a forma e o conteúdo de tal formação poderia trazer influências sobre o mínimo de conhecimento estabelecido pela sociedade capitalista para os trabalhadores em cada determinado 
momento histórico. A partir da consideração das determinações mais amplas que marcam as políticas educacionais "neoliberais" na década de 90, mas entendendo que por si só, tais determinações não explicam o processo de desvinculamento currículo/formação que parece ter ocorrido histórica e 
gradativamente na RME de Curitiba da década de 80 aos dias atuais, é que este trabalho procurou investigar como teria se dado o processo de "desconstrução" das políticas que apontavam para o comprometimento com a efetivação da função social da escola, ao mesmo tempo em que, também se afirmava a 
dimensão política da educação. A escolha do recorte da investigação, a gestão Greca (93/96), levou em conta que este período aparentava conservar aspectos do que teria marcado a década de 80 (a construção do Currículo Básico, a ênfase nos conteúdos de ensino, a qualificação dos professores centrada na 
indissociabilidade teoria-prática), ao mesmo tempo em que já apresentava elementos do que haveria de marcar os anos 90 (a diversidade de ações voltadas para a formação continuada dos professores, o predomínio da forma, do "como" ensinar, sobre o conteúdo, o "o que" ensinar). Neste sentido, levantou-se 
a possibilidade de que a gestão 93/96 pudesse ter tido um papel importante no processo de desconstrução das formas postas para a formação dos professores na década de 80 pois, parecia que, naquele determinado momento, teriam se dado os primeiros passos na direção do desvinculamento da relação 
orgânica currículo/formação. O trabalho destaca o caráter contraditório que a gestão Greca parecia encerrar, na medida em que, assentava-se numa perspectiva "culturalista", que, ao mesmo tempo, se traduzia em políticas marcadas por uma perspectiva pragmática, utilitarista, enfatizando nas ações voltadas à 
formação docente, o "como ensinar" em detrimento de "o que ensinar", ditocomizando, portanto, a relação conteúdo /forma, além de priorizar a segunda.
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Este estudo investiga, numa abordagem bibliográfica documental, dentro de um quadro que se forma em torno das questões da formação continuada de professores e da gestão democrática da escola, as condições e as possibilidades epistemológicas e políticas de a formação continuada de professores em 
serviço configurar-se como um processo de gestão democrática da formação docente, contribuindo para a autonomia e emancipação desses profissionais. Considera que a gestão democrática deve trabalhar para a ampliação da democracia e para a superação de autoritarismos na busca por transformar as 
relações de poder em relações de autoridade partilhada; que a formação continuada de professores em serviço é uma modalidade de formação que, quando desenvolvida a partir de grupos de estudo e para a solução de problemas, tendo em vista projetos locais, por meio da solidariedade e da argumentação 
entre seus membros, se aproxima da noção de comunidades interpretativas (SANTOS, 2005-a), sendo, portanto, potencialmente produtora de conhecimento-emancipação; as noções de sujeitos praticantes, em Certeau (2005), e de subjetividades rebeldes, em Santos (2005), se aproximam na ação inconformista 
e na luta por diminuir ou eliminar os processos de dominação. Nesse sentido, volta-se para a pesquisa acadêmica, para a legislação brasileira, para as propostas de formação continuada de professores em serviço e de gestão democrática de escola, no período de redemocratização no Brasil, na busca por 
evidências que apontem a correlação entre esses processos. Conclui que os princípios orientadores do ensino no Brasil têm contribuído para pensar em processos alternativos de formação de professores que instituem o docente como sujeito atuante e gestor de sua formação, e que é válida a proposta de pensar 
a formação continuada de professores em serviço como processo de gestão democrática da formação docente.
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O Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do seu Núcleo de Educação Aberta e a Distância, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e nove Prefeituras da Região Norte do Estado de MT, desenvolveu, no período de 1995 a 2000, uma oferta experimental da 
Licenciatura em Educação Básica: 1ª a 4ª séries, organizada na modalidade de educação a distância (EAD). Entre os anos de 1999 e 2000 foram realizadas negociações institucionais com vista à expansão dessa oferta de formação. A ?licenciatura? foi, então, estendida para quase todo estado de MT. De um 
projeto experimental, a ?licenciatura? seria integrada ao ?Programa Interinstitucional de Qualificação Docente de MT?, atendendo hoje a quase 3.000 alunos/professores na UFMT. O presente estudo procura analisar o conjunto de forças que atuaram desde a oferta experimental da ?licenciatura? até sua 
transformação em programa institucionalizado de formação. A análise recai, mais precisamente, sobre os fatores e elementos que permitiriam reconhecê-la social e pedagogicamente em dois sentidos: na formação superior de professores em exercício e na organização da EAD. A partir das dimensões 
institucional, curricular e de gestão da EAD que conformaram a oferta do curso, e em confronto com teorias sobre a formação de professores e essa modalidade de ensino, os atores que vivenciaram a experiência de sua implementação são chamados a realizar suas ?leituras? sobre esse processo. De posse 
dessas interpretações, é que elementos como a parceria institucional, da idéia de um currículo em construção e de um sistema de EAD que priorizaria a comunicação entre os envolvidos na formação, vemos surgir determinado ?modelo? formativo. O estudo tentará explicitá-lo, com o objetivo de ressignificar 
práticas de formação de professores que utilizam a EAD em seu desenvolvimento, considerando indicativos gerados pelas ?leituras? de que vivenciou essa experiência
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O presente estudo tem como objeto de investigação aspectos relacionados à política do Programa de Capacitação de Professores (PROCAP) em Minas Gerais nos anos 90. A análise centra-se no processo de implementação do PROCAP, com o intuito de compreender os possíveis reflexos causados nas áreas 
de aplicação. De acordo com o contexto sócio-político do objeto da pesquisa, parte-se dos seguintes aspectos: discurso explícito do Banco Mundial; condicionantes do financiamento de programas de qualidade para a educação pública no Brasil; discurso explícito do PROCAP que evidencia as relações com os 
condicionamentos do Banco Mundial; mudanças propostas pelo PROCAP no Estado de Minas Gerais; análise comparativa entre o parecer das instituições avaliadoras do Programa e a Carta dos Educadores publicada pelo Fórum Mineiro de Educação em Belo Horizonte, no ano de 1998. Evidencia-se uma 
política educacional de conflitos nos quais a intervenção, o consentimento e a resistência são constantes
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O presente trabalho teve como objeto de estudo os sentidos da formação docente para as professoras que participaram do Projeto Veredas – Curso Normal Superior, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais no período de 2002 – 2005. O Projeto Veredas foi organizado como um 
curso de Formação Superior de Professores, de graduação plena. Caracterizou-se como uma formação inicial em serviço, que habilitou professores para o exercício do magistério nos primeiros anos do Ensino Fundamental, combinando a modalidade de educação a distância com momentos presenciais. Neste 
trabalho, a prática docente ganhou centralidade ao se analisar o impacto do Veredas como política de formação docente. Partiu-se dos depoimentos constantes dos memoriais elaborados ao longo do curso e que privilegiou a experiência pedagógica. Optou-se pela análise documental a partir das narrativas 
escritas pelas professoras nos memoriais. O memorial caracterizou-se como um depoimento escrito sobre o processo vivenciado pelas professoras, focalizando principalmente a ressignificação da identidade profissional e incorporando reflexões sobre a prática pedagógica. A análise de conteúdo foi o 
procedimento utilizado para a leitura dos memoriais e o tema foi a unidade de registro adotada, realizando-se, assim, a análise temática das narrativas. Os resultados revelaram os significados e os sentidos dessa formação acadêmica, que foi supervalorizada, conforme registrado em todos os memoriais, e o 
exercício da reflexão sobre a prática docente engendrada com as histórias de vida, demonstra que as professoras percebem a importância das aprendizagens cotidianas no processo de formação. 
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Este estudo tem como objeto de análise a questão das políticas públicas de formação de professores e a educação inclusiva, focada na escolarização das pessoas com deficiência intelectual, sensorial e física na escola comum. Objetivos gerais: realizar uma leitura transversal dos referenciais teóricos que 
fundamentam as políticas públicas brasileiras destinadas à formação docente, presentes nos documentos de caráter normativo/determinativo representados pelas leis e decretos e, aqueles de caráter orientador, referentes à temática da educação inclusiva no que tange ao processo de escolarização das pessoas 
com deficiências intelectuais, sensoriais e físicas; ainda, analisar aos currículos dos cursos de Licenciatura em: Ciências Biológicas; Geografia; História; Letras; Matemática; Pedagogia; e dos Programas de Pós-graduação stricto sensu nas referidas áreas e/ou equivalentes oferecidos pela UFG, UFMT, UFMS, 
UFU e UnB, buscando compreender a inserção desta temática nos mesmos. Investigou-se 29 projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura, 32 de Programas de Mestrado e de doutorados, nas áreas afins aos das respectivas licenciaturas focos deste estudo. Ainda analisaram-se os Projetos de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UnB, UFMT e UFMS e o Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da Educação da UFU. Resultados do estudo: A análise do conjunto dos documentos nacionais demonstra que: a) apesar de o lócus da educação das pessoas com deficiência 
intelectual, sensorial e física ser, preferencialmente, a educação comum, as questões relativas a esta temática acontecem em espaços claramente destinados a tal finalidade – a educação especial; b) quando abordam a formação docente, não envolvem a escolarização deste grupo de pessoas e, quando o faz, ela é 
tratada no sentido da diversidade humana; c) as preocupações apresentadas centram-se nas condições de acessibilidade destas pessoas no tocante à estrutura física e adaptação de materiais de apoio e comunicação, não as relacionando aos atos de ensinar e aprender, ações intimamente vinculadas à formação 
docente. Quanto aos documentos internacionais, destaca-se a presença de uma abordagem ampla dos aspectos relativos à formação docente para a escolarização de pessoas com deficiência intelectual, sensorial e física, demarcando sua importância para a concretização das metas relativas ao oferecimento de 
educação de qualidade para todos. Quanto aos currículos dos cursos de Licenciatura Ciências Biológicas, Letras, Geografia, História, Matemática e Pedagogia, das Universidades Federais estudadas, um total de 13 (treze) cursos, representando um percentual de 45%, apresenta em seus currículos a presença da 
discussão sobre Educação Inclusiva e/ou Educação Especial e 16 (dezesseis) deles, equivalente a 55%, não abordam a temática. Dos que abordam a temática, em 46% dos casos, a discussão acontece em disciplinas de natureza obrigatória, envolvendo, assim, todos os estudantes do curso e 54% são optativas. 
Em suma, no conjunto dos documentos analisados, a inserção da temática relativa à escolarização dos alunos com deficiência intelectual, sensorial e física nos currículos das licenciaturas das instituições lócus do estudo encontra-se em processo inicial, e é um espaço a ser construído em todos os cursos, 
sinalizando para a necessidade da inserção da temática nos debates institucionais, pois esta não é uma demanda relativa a um curso da instituição, mas o é de toda a instituição, de todas suas licenciaturas.
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Esta Dissertação de Mestrado analisa as ideias nacionalistas que orientaram a formação de professores presentes na Revista de Educação (1921-1923) partindo da hipótese de que esse periódico foi criado com o intuito de divulgar a Reforma de Ensino, implantada por Sampaio Doria em 1920. Desse modo, 
busquei analisar como os ideais nacionalistas da Reforma de 1920 se materializavam na Revista. A finalidade deste estudo foi compreender e analisar as implicações das idéias nacionalistas na formação de professores e como os ideais nacionalistas emergiam na Revista de Educação. A análise parte do estudo 
da materialidade, da periodicidade e do conteúdo referente ao nacionalismo da Revista. O referencial teórico-metodológico apóia-se num conjunto de estudos que se baseiam na História Cultural, em especial, nas premissas de Roger Chartier (1990, p. 127) que considera que “não existe texto fora do suporte 
que o dá a ler e que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele chega a seu leitor”. O estudo da “arqueologia dos objetos em sua materialidade”. Segundo Carvalho (1998, p. 35), este procedimento implica tratar o impresso analisado como objeto 
cultural e discernir na sua materialidade, as marcas de sua produção, circulação e usos. Como resultados finais, considero que a Revista de Educação foi importante veículo na divulgação dos ideais nacionalistas e das medidas implantadas pela Reforma de 1920.
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 Esta dissertação tem por objetivo central analisar as representações e exigências associadas ao magistério público e, muito particularmente, a figura da professora primária do Estado Novo. Diante da incerteza e indefinição que rondam atualmente o ofício da professora na falta, como diria Castoriadis, de 
«tipos antropológicos credíveis» buscou-se voltar a esse momento histórico em a escola pública brasileira se consolidava para atender ao processo de modernização do país e em que na educação se depositava todo o ideal republicano de construção da nação, por acreditar encontrar aí instrumentos para uma 
obra de questionamento e reconstrução que, em nossos dias, só poderá ser realizada coletivamente. Fomos, assim, buscar nos textos de uma época em que os sentidos que sustentam a profissão da professora estavam sendo construídos os registros de um passado que sem dúvida convém examinar, não só pelo 
que dele ainda nos restou, mas sobretudo quando, mais do que esse pouco, é a própria ação sobre o futuro que se afigura ameaçada. E quem é essa professora da república de Vargas, de uma era conturbada para a capital do país? Em que tipo de sociedade se construiu o aspecto público de uma profissão que, 
até o final da primeira República, não era mais do que a continuação lógica do lar, do papel de mãe e das funções essencialmente femininas? Regulamentada na década de 30, mais exatamente em 1933, no primeiro governo de Getúlio Vargas, a instituição da profissão é a instituição de uma nova figura no 
cenário brasileiro: o da professora pública primária. O Estado Novo estabeleceu uma política de ambigüidades em relação às professoras, pois, ao mesmo tempo em que mantinha a classe em contenção salarial, exortava a dignidade da professora e a sua tarefa na sociedade. As mulheres, maioria no magistério 
primário, eram percebidas como assexuadas e quase santificadas, ao incorporarem a maternidade e o papel de protetoras da moral religiosa, da família e da pátria. Mas, apesar dessa imagem de certa forma imponente, ainda se encontrava a mulher, pela legislação vigente, fazendo parte do grupo de 
incapacitados. O fato de estar a mulher inserida no magistério, assim como o fato de ter sobre ela um poder referendado na Constituição, produziu uma situação ambivalente: de um lado, era incentivada a seguir a profissão, de forma a garantir a autonomia financeira, justificada pela nobreza de seu trabalho; 
por outro lado, dentro da escola, havia um controle sobre o seu trabalho que não deixava a professora agir livremente. Esse controle era legitimado pelo Estado, por meio das normas de avaliação e controle da educação. Assim, a procura por maior escolarização pelas mulheres e exatamente pelo curso normal 
se deve ao fato de ser esse um ofício que conjugou as possibilidades restritas de independência feminina com o severo controle da burocracia estatal. A Escola Normal, nos anos 40, buscava um padrão formativo de alto nível. As ideologias por ela veiculadas, que integravam o trabalho profissional no 
magistério como prolongamento da função materna, como sacerdócio e missão pública foram as marcas do discurso oficial. O ensino passou a ser considerado  no nível elementar, principalmente  um dever sagrado e uma missão desejável, em que a escola assumia o papel mais formador do que de 
transmissora de conhecimentos. Parece claro, portanto, que a escola, como objeto histórico na política de Vargas, implica a difusão de ideais que adquiriram significado na prática escolar, sem que isso possa ser entendido como simples forma de obediência ao regime oficial. A professora do período estudado, 
ao ser educada para a obediência e servilismo aos pais e marido e, posteriormente, ao Estado, foi conclamada a fazer seu um projeto político que, convencendo-a de sua responsabilidade, aprisionou-a na figura da mulher ideal e da mãe, encarregada de construir em corpo e em espírito o futuro da nação.
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Este estudo se insere nos debates acerca da formação inicial de professores no país, com o objetivo de contribuir para a compreensão dos processos de produção das políticas de currículo para a formação docente, especialmente, em Ciências Biológicas. Focalizo, sobretudo, os sentidos de prática que são 
construídos, recontextualizados e hibridizados nessa produção. Para essa investigação, dialogo com autores do campo do Currículo, apoiando-me, especialmente, na contribuição dos estudos em Políticas de Currículo. Concentro minhas análises em legislações elaboradas pelo Conselho Federal de Educação, a 
partir dos anos de 2000, com o objetivo principal de reformar as Licenciaturas no país. Busco interpretar os diálogos que vêm sendo estabelecidos entre esses cursos nas Ciências Biológicas e as propostas oficiais. No interior desses cursos, focalizo a produção de políticas no contexto da disciplina Prática de 
Ensino, bem como os sentidos de prática que são veiculados nessa produção. Para tanto, triangulo análises das propostas oficiais, de documentos curriculares de três cursos oferecidos no estado do Rio de Janeiro (UERJ, UFF e UFRJ), e de depoimentos concedidos por professoras da referida disciplina. Em 
minhas conclusões, ressalto as contribuições que esse estudo oferece ao campo do Currículo, as quais estão relacionadas à construção de um modelo investigativo que se concentrou nas ambivalências, nos hibridismos e nos processos de recontextualização por hibridismo que marcam a produção de políticas 
curriculares para a formação de professores. Sobre os sentidos de prática, defendo que a construção dos mesmos está relacionada a processos de recontextualização por hibridismo que aconteceram no passado e que continuam acontecendo atualmente, os quais envolvem a hibridização entre distintas tradições 
e inovações. No caso da Prática de Ensino, considero que a recontextualização e a hibridização dos distintos sentidos de prática estão relacionadas tanto às histórias institucionais quanto às trajetórias individuais e ao pertencimento das professoras entrevistadas a uma mesma comunidade disciplinar.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20082031001017001P4

ligia cardoso 
carlos

mari margarete 
dos santos 
forster

Formação e profissionalidade em ação: 
estudo de caso em um curso de 
pedagogia para professoras no exercício 
da docência

formacao de 
professores, 
curriculo e praticas 
pedagogicas

formacao de professores; teoria-
pratica; experiencia docente

A tese tomou como objeto de estudo uma turma do Programa Especial para Formação de Professores em Serviço vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Teve como questão inicial de pesquisa saber como foi possível conseguir transformações no senso comum fortalecido 
pelas práticas de escolarização e de docência das professoras discentes do curso. A questão delimitou um campo de análise e inseriu-se no propósito de compreender e dar visibilidade a um processo de êxito no que se referia às expectativas dos grupos envolvidos. Quanto à coleta de dados, foram privilegiados 
textos escritos pelas alunas durante o curso de formação e entrevistas narrativas que permitiram reconstruir determinados acontecimentos a partir da perspectiva individual. A análise foi feita dentro da estratégia do estudo de caso, com a utilização de princípios da análise de conteúdos. As unidades de análise 
leitura, escrita e participação foram consideradas como dispositivos de formação com capacidade de promover outra condição de inserção na docência. Nesse processo, o diálogo com autores que valorizam os saberes construídos nos cotidianos de vida e de trabalho, com ênfase em Paulo Freire, Boaventura de 
Sousa Santos e Maurice Tardif, possibilitaram identificar duas dimensões do estudo de caso, as quais fortaleceram os dispositivos, quanto foram por eles ressignificadas. Refiro-me à incorporação da experiência docente no currículo e à perspectiva de unidade entre teoria e prática que foi sendo construída ao 
longo do processo. Em decorrência, foram se materializando, no percurso profissional das alunas, caminhos de autonomia e protagonismo docente.
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Este estudo trata da centralidade atribuída às tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas propostas de formação de professores e de reconfiguração do trabalho docente. Questiona o discurso da “democratização” e da “inclusão digital” com base no conceito gramsciano de dualidade escolar (1991), 
discutindo o sentido hegemônico de que as tecnologias têm sido investidas, no movimento de redução do chamado “divisor digital” a presença/ausência de acesso às TIC. Discute a dualidade em dois níveis: (1) transnacional, marcado por propostas distintas para o uso de tecnologias nos países centrais e 
periféricos, com os primeiros recomendando aos últimos estratégias de substituição tecnológica parcial ou total, muitas vezes sob a forma de condicionalidades; e (2) nacional, oferecendo escolas diferenciadas para as classes dominantes e para as classes subalternas. Assume como alternativa teórico-
metodológica a análise crítica do discurso, nos termos em que formulada por Fairclough (2001), a partir do conceito de recontextualização estrutural e de escala, destacando as tendências discursivas atuais. A partir de pistas lingüísticas, busca dimensionar a ideologia presente no discurso que, articulando o da 
“globalização” ao da “sociedade do conhecimento/informação”, constitui as formulações hegemônicas no contexto do novo imperialismo. Analisa, em nível macro, os documentos dos organismos internacionais e das políticas educacionais brasileiras para a formação de professores, buscando investigar a 
concepção político-ideológica presente na recontextualização das formulações e sua relação com uma nova sociabilidade. Em nível micro, investiga os sentidos atribuídos às TIC, por parte de coordenadores, professores e alunos, em pesquisa de campo realizada em dois contextos distintos: uma escola voltada 
para as classes dominantes e outra que atende às classes subalternas. Conclui que a proposta de incorporação das TIC como substituição tecnológica tem servido para legitimar e aprofundar a dualidade nos níveis micro e macro.
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A Educação Ambiental (EA), um novo paradigma educacional, vem enfrentando uma série de desafios em seu processo de institucionalização no Brasil e no mundo, apesar de já contar 30 anos. Desde 1999, a Lei Nacional de EA garante a obrigatoriedade de sua difusão em todas as instâncias sociais, seja nos 
meios de comunicação, nas empresas, no campo, ou em cada nível do ensino formal. Sua natureza interdisciplinar fez com que se propusesse incorporá-la de modo transversal nos processos educativos. Considerando as dificuldades de ordem cultural, burocrática, política, e mesmo psicológicas e sociais, tal 
proposição segue distante do horizonte desejado. Na universidade, espaço tradicionalmente conservador em termos de práticas, a situação não é melhor. Idealmente, seria um dos locus transformadores da realidade, por ser formador em tantos sentidos. Ainda assim, existem docentes universitários que 
arrostam as dificuldades e desenvolvem práticas educativo-ambientais de fato engajadas e transformadoras, conforme proposto por Loureiro. O que os motiva e mobiliza nesse sentido é a questão que orientou esta pesquisa. Tomou-se por hipótese serem os valores pessoais o fator decisivo nesta opção. Neste 
caso, que meios e experiências morais, na visão de Puig os teriam produzido? De que forma? Como se expressam? Em busca de entender esta motivação lançou-se mão da história oral, através de sua modalidade conhecida por depoimentos pessoais, colhidos estes por meio de entrevistas. Mesclando 
memórias, práticas e escolhas, a entrevista percorreu a trajetória pessoal e profissional destes docentes, procurando ir além da mera teorização em torno de valores desejados. Assim, foram confrontadas a prática e os ideais de cada docente, sendo tomadas por indicadores de alinhamento entre discurso e 
valores a coerência e a vergonha (segundo La Taille). A riqueza dos relatos indica forte relação entre os valores principais de cada professor e sua prática social. Em comum, tais professores têm um perfil idealista e gosto pela vida, valorizando a justiça, a solidariedade, a gratidão, a relação humana e a 
responsabilidade, elementos aos quais conseguem dar corpo através de grande engajamento e dedicação ao trabalho, entendido e buscado enquanto meio de realização de seu projeto de vida. Idéias inatas, experiências familiares, sócio-culturais e educativas parecem ter contribuído para as escolhas de vida dos 
docentes estudados. Com a identificação destes fatores espera-se poder inspirar a criação de processos formativos, iniciais ou continuados, tendo em vista a generalização do saber ambiental e do sujeito ecológico, conforme propostas de Leff e Carvalho, respectivamente. Pretende-se, por fim, contribuir para o 
debate acerca do processo pedagógico formador de valores no âmbito da Educação Ambiental.\n\n\n
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O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo histórico da constituição dos ambientes institucionais voltados para a formação, no âmbito da escola secundária e do ensino superior, do professor das séries iniciais, bem como de situar, no interior desse processo, a criação dos Institutos Superiores 
de Educação. A partir de um resgate histórico, procuramos demonstrar o perfil assumido pelas políticas públicas no campo da formação docente e suas respectivas implicações nos movimentos de constituição dos ambientes e dos cursos de formação dos docentes da “escola primária”, desde a instituição da 
Escola Normal até a criação, em 1996, dos Institutos Superiores de Educação (ISEs). A centralidade da nossa investigação reside na análise dos mecanismos de rupturas e continuidades que foram, historicamente, caracterizando não só as políticas públicas na área como também as implicações desses 
mecanismos no processo de constituição, ou não, de um locus institucional especificamente voltado para o preparo profissional dos professores das séries iniciais da escolarização. Nesse sentido, procuramos situar a constituição dos Institutos Superiores de Educação no interior das políticas de formação 
docente, destacando nesse percurso dois elementos básicos: a) os limites e as possibilidades oferecidas por essa instância diante do desafio de se constituir como um modelo institucional especificamente voltado para a formação profissional, em nível superior, dos quadros do Magistério; b) a forma como esses 
novos ambientes têm se estruturado frente às disputas travadas no interior do campo educacional brasileiro, especialmente no âmbito das políticas de formação de professores. Em função dos objetivos da presente pesquisa, empregamos no nosso percurso investigativo duas abordagens complementares, 
caracterizadas, respectivamente, por um estudo histórico e um empírico. Para o desenvolvimento da abordagem histórica, serviram-nos como fonte a produção bibliográfica relativa ao tema e a documentação oficial responsável pelo ordenamento das políticas de formação docente na cidade de São Paulo. No 
âmbito do estudo empírico, nosso recurso nuclear foi o banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Recorremos também ao uso de entrevistas, cuja finalidade era perceber, para além do registro oficial, as expectativas, (iniciais e atuais), de alguns dos 
membros que participaram do processo de criação e regulamentação dos ISEs. Esperamos que o presente trabalho possa contribuir para novas reflexões acerca das questões relativas às políticas públicas e à formação inicial de professores.
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A presente pesquisa, um estudo de caso de natureza qualitativa e dialética, teve como objetivo geral conhecer, interpretar, explicar e compreender as contradições existentes no processo de formação de professores leigos realizado pela FURG em SVP e como essas contradições se apresentam na prática 
pedagógica das alunas-professoras leigas; e sob a luz dos resultados da pesquisa poder apontar algumas sugestões de saberes que sejam capazes de contribuir na elaboração de novas propostas pedagógica para a formação de professores em serviço, na construção de seus currículos, podendo oferecer condições 
adequadas de produzir conhecimentos incontestáveis às alunas-professoras leigas – transformando radicalmente a realidade em que vivem e concomitantemente poder mudar suas vidas. O estudo foi realizado tendo como corpus empírico os Trabalhos de Conclusão de Curso das quarenta e sete professoras 
leigas que concluíram o Curso de Pedagogia – Anos Iniciais. A tese principal, de que há contradição no processo de formação dos professores leigos estudado, foi confirmada pelas dificuldades e impedimentos que as alunas-professoras leigas descreveram em seus relatos críticos (TCC) para desenvolveram 
uma prática pedagógica coerente com a perspectiva emancipadora das teorias trabalhadas no curso. Sugere-se para a organização, sistematização e execução de outros cursos semelhantes, aproximarem o máximo possível a teoria da prática, tanto nas questões pedagógicas do ensinar e do aprender, como 
principalmente na “ação-reflexão-ação” do cotidiano da universidade/escola, de modo que ambas venham a se constituir em uma unidade. A pesquisa, para a formação de um professor pesquisador, mesmo que em serviço, assume um dos pilares práticos da produção de saberes críticos para a transformação 
radical da sociedade e da educação vigente, pois os conhecimentos produzidos nessa prática são verdadeiros se forem verificados na prática, na produção, no experimento, na revolução social.
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Esta é uma investigação acerca da política de formação inicial de professores materializada pelo governo federal, no contexto educacional brasileiro, nos anos de 1990. Parte do pressuposto de que as diretrizes para a formação inicial de professores situam-se em um contexto mais amplo da reestruturação 
produtiva e da reforma do Estado e têm nos organismos internacionais, como a CEPAL, a UNESCO e o Banco Mundial, os seus principais mediadores. A dissertação tem por objetivo analisar a implementação da política de formação inicial de professores, tomando como campo empírico o CEFET–RN, e 
como referência o curso de Licenciatura em Geografia, mais especificamente o componente curricular prática profissional. Este estudo encontra-se orientado pelos fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa, sendo caracterizado como um estudo de caso. Dentre os procedimentos 
metodológicos que foram utilizados, destacam-se a pesquisa bibliográfica, a análise documental, a aplicação de questionário e a realização de entrevistas. Os estudos revelam que os CEFETs e os Institutos Superiores de Educação foram considerados pelo governo brasileiro como adequados para a 
implantação da formação inicial de caráter técnico-profissionalizante, voltada para o ensino, modelo proposto pelas atuais diretrizes dos organismos internacionais. No entanto, na realidade do CEFET–RN, apesar das dificuldades pontuadas pelos professores e pelos alunos, na implementação do componente 
curricular prática profissional, a formação inicial no curso de Geografia tomou uma configuração, que se aproxima do ensino que se realiza nas universidades, privilegiando o ensino, a pesquisa e a extensão. Para os sujeitos que participaram da pesquisa, o componente prática profissional tem relevância no 
currículo da formação docente, porque possibilita a articulação entre teoria e prática, aspectos considerados fundamentais para uma formação docente de qualidade. Os estudos evidenciam também que um dos grandes obstáculos enfrentados na implementação do componente curricular em apreço foi a falta de 
assistência aos alunos no exercício do estágio e na execução dos projetos de pesquisa e extensão, ocasionada pela insuficiência de docentes para atuarem na licenciatura, bem como a falta de tempo dos professores devido às inúmeras atividades que desenvolvem no interior do CEFET–RN. Esse fato revela a 
maneira como a política de formação de professores chegou até às instituições formadoras, imposta pelo MEC, sem considerar as condições estruturais destas. Apesar das dificuldades, tornou-se sobressalente o caráter inovador da experiência, tanto em relação ao lócus de formação quanto em razão de ser um 
modelo formativo que articula teoria e prática e os diferentes saberes necessários para a atuação docente, indo além de uma formação pragmática, coerente com os interesses imediatos do mundo do trabalho.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062923001011001P1

marcele xavier 
torres

marcia serra 
ferreira

Sentidos de prática na formação de 
professores: investigando a reforma 
curricular da licenciatura em história da 
fafic - rj, nos anos 2000

curriculo e 
linguagem

curriculo;ensino de historia;formacao 
de professores

Este trabalho focaliza a formação de professores de História, tomando como referência a experiência empreendida pelo curso de Licenciatura em História da Faculdade de Filosofia de Campos. Nele, investigo a reforma curricular deflagrada no ano de 2004 na instituição, cujo resultado foi a produção de um 
'novo' currículo para a formação de professores de História. A análise foi produzida a partir do estudo de dois movimentos distintos, porém completares: o movimento de reforma institucional que vislumbrava uma mudança nos currículos da formação de professores influenciada, sobretudo, pelas novas 
diretrizes legais; e um movimento interno ao curso de História da instituição. Do ponto de vista teórico-metodológico, o trabalho situa-se no interior de uma concepção sócio-histórica do currículo que toma como referência uma compreensão de mudança como o resultado de uma negociação entre passado e 
presente. O trabalho também considera a imersão do pesquisador no universo a ser pesquisado, inspirando-se na etnografia. O problema principal tratado por essa pesquisa consiste na produção de novos sentidos de prática elaborados pelo coletivo dos formadores do curso de História da Faculdade de 
Filosofia de Campos, a partir das tradições institucionais e das histórias individuais de cada um desses sujeitos. Nesse sentido, procura perceber a invenção de uma 'nova' tradição de formação a partir da proposição do currículo das práticas. Além da própria literatura que discute as diferentes concepções de 
prática produzidas historicamente pela formação de professores no Brasil, a pesquisa serviu-se de fontes documentais produzidas pela instituição e, mais especificamente, pela Licenciatura em História, além de entrevistas. Entre disputas e 'tradições', percebo a influência de alguns sujeitos sociais, com suas 
histórias pessoais e profissionais, participando ativamente do processo aqui investigado. No curso de História, foi possível perceber que, em 2004, a introdução dos componentes curriculares das chamadas Práticas Pedagógicas representou tanto um posicionamento frente à questão identitária do curso quanto a 
invenção de uma nova tradição formativa, tomando de empréstimo o conceito de "tradição inventada" de Hobsbawn (1985).

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20091031001017001P4

marcelo 
wachiliski

ettiène cordeiro 
guerios

O movimento de constituição da 
formação continuada na rede municipal 
de curitiba: de 1963 a 2008

educacao 
matematica

formacao de professores; formacao 
continuada; politicas publicas

Nosso trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e histórico-documental, ao realizar um estudo histórico do movimento de constituição da Formação Continuada em Matemática dos professores da Rede Municipal de Ensino (RME) de Curitiba, ao participarem de cursos e de outras modalidades de 
Formação Continuada, denominadas de capacitação pela Secretaria Municipal da Educação (SME) desse município. Para isso, descrevemos e analisamos a Formação Continuada em dois cenários: em seu contexto global, por meio das políticas públicas de Formação de Professores dessa RME, descritas nos 
Relatórios de Gestão ou de Atividades da Prefeitura Municipal de Curitiba de seu início em 1963 até o ano de 2006. E ainda, pelos cursos e outras modalidades de formação ofertados na área de Matemática, que são descritos sistematicamente de 1980 a 2006 nos demonstrativos existentes no arquivo da SME. 
Com isso, analisamos o movimento histórico de configuração dessa Formação Continuada, com um recorte sobre a área de Matemática, por meio de categorias construídas com base nas principais Tendências Pedagógicas (ou educacionais), legislações e Tendências e concepções da Educação Matemática, 
vigentes ao longo das mais de quatro décadas de sua existência.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200858400
01016001P0

marcos 
goncalves 
queiroz  

maria elizabeth 
barros de barros

As políticas públicas de valorização do 
trabalho docente na rede de ensino da 
serra-es: a produção de efeitos no ‘chão 
da escola’(de que valor se trata?). 

historia, sociedade, 
cultura e politicas 
educacionais

A pesquisa teve como objetivo analisar a política de valorização do trabalho docente na Gestão Municipal de 1997 a 2004, nas escolas de ensino fundamental da Serra-ES, a partir de um olhar ergológico cunhado por Yves Schwartz e com referência nateoria do valor do pensamento marxista. Para tanto, 
considera o trabalho como atividade coletiva, em que o humano precisa coconstruir a gestão e ampliar sua autonomia, para dar conta do trabalho docente na escola pública. A educação é entendida como valor sem dimensão, cuja organização do seu modo de funcionamento deve estar voltado para a produção 
de um ensino com qualidade pública social e com compromisso de afirmar a vida como valor de bem comum à sociedade. Partindo desse entendimento, percebe que a política educacional, no período estudado, não fortaleceu e não deu visibilidade a outros modos de funcionamento na escola, além de valorizar 
a lógica mercantil como política para organizar e atribuir valor à atividade dos trabalhadores da educação. Por outro lado, percebe também que, mesmo com a reforma estatutária e com a execução do Programa Escola Campeã implementadas na gestão estudada, os educadores produziram estratégias de luta 
cotidiana e formas de (re)existir às políticas de governo desse período. Assim, o trabalho escolar não se resume à sala de aula; deve se constituir como ato de participação efetiva e coletiva na produção das políticas educacionais, que devem ser coproduzidas com quem está no “chão da escola” para que a 
educação escolar possa cumprir a sua função pública social de produzir o bem comum. Esta pesquisa pode contribuir para a necessária problematização do processo de atribuir valor ao trabalho docente às suas múltiplas dimensões, compreender a gestão como produção de autonomia e como aspecto 
importante do processo de ampliação e potencialização dos movimentos instituintes de mudanças em curso nas escolas para a melhoria da qualidade social da educação pública e do valor da gestão do trabalho na organização da educação.
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A não exigência de formação pedagógica para o exercício do magistério na educação superior, foi o ponto de partida para realizar o presente estudo que tem como propósito aprofundar o debate sobre a necessidade da formação pedagógica para a docência em cursos universitários. A escolha do tema é 
resultado de nossas inquietações sobre a construção/produção do conhecimento, a sistematização coletiva desse conhecimento na educação superior. Via de regra, os professores que assumem a docência na educação superior, são profissionais de sucesso em seu ramo de atuação ou mesmo professores com 
titulação, detentores de conhecimentos específicos em suas áreas, mas sem a devida formação que lhes possibilite trabalhar o conteúdo disciplinar, articulado aos conhecimentos prévios dos alunos, para uma conjunta construção do saber, numa concepção processual. Sem o devido referencial pedagógico, o 
que ocorre com maior freqüência, é a reprodução de atitudes, procedimentos e conhecimentos transmitidos por seus professores. Tomamos como referência o Programa de Preparação Pedagógica oferecido desde 1993, pela Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, Governador Valadares, Minas Gerais. 
Realizamos um estudo de caso visando investigar, conhecer e verificar as repercussões do referido Programa no planejamento de aulas, na prática pedagógica, na avaliação discente, na vida pessoal e profissional dos docentes participantes. Os depoentes declararam que o Programa de Preparação Pedagógica 
possibilitou o diálogo reflexivo com a própria prática, o fazer e o refletir sobre este fazer, para melhorias na ação docente. As repercussões na prática pedagógica foram evidenciadas como positivas com destaque maior para avaliação discente, percebendo-a como processo. No aspecto pessoal realçaram 
crescimento na relação professor-aluno, vendo que é possível conciliar seriedade docente e afetividade. No campo profissional enfatizaram a necessidade de construção de suas identidades como docentes da educação superior, como sujeitos que produzem sobre o que e como ensinam. Nossa intenção é que a 
análise das repercussões do Programa e as sugestões dos participantes possam contribuir para subsidiar não só a equipe pedagógica da UNIVALE, mas também de outras Instituições de Ensino Superior no desenvolvimento de projetos institucionais de formação continuada de seus professores.
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Neste trabalho analisa-se a política de valorização do magistério, no contexto do financiamento da educação básica, tendo em vista a participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte – SINTE/RN e do governo estadual na implementação do Piso Salarial Profissional 
Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica – Lei 11.738/2008, na rede pública estadual do Rio Grande do Norte. A participação da sociedade civil, através do movimento sindical apresenta-se como importante processo de implementação do Piso Salarial Profissional. A 
participação do SINTE/RN ocorreu desde a luta pela aprovação do Plano de Cargo, carreira e Remuneração (2006) até a implementação do Piso Salarial (2009) destacando as relações de poder constituídas entre o Sindicato e o Governo Estadual. Para tanto, ocorreram ações como audiências públicas e greves 
dos profissionais da educação. Com o intuito de suscitar as questões pertinentes à temática da valorização do magistério e da participação do movimento sindical, enquanto uma representação coletiva tomou-se como referencial teórico-metodológico, a literatura sobre o financiamento da educação básica, da 
valorização do magistério e da participação, bem como as diretrizes políticas que regulamentam a carreira do magistério. Utilizou-se como procedimento metodológico a análise documental e coleta de informações por meio das entrevistas semi-estruturadas. Os resultados indicam a participação e a relação de 
poder entre o movimento sindical e o governo estadual na implementação do Piso Salarial. Porém, as questões atuais referentes às limitações da valorização do magistério, tendo em vista, a política de implementação do Piso, não é mérito apenas da rede estadual do Rio Grande do Norte, e sim, das decisões 
que vem sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) referentes à Ação Direta de inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelos cinco governadores. Esse fato reduziu sobremaneira a possibilidade da valorização do magistério da rede estadual, considerando que o governo limitou-se às decisões do 
STF. Assim sendo, a valorização do magistério continua sendo um desafio para o movimento sindical
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Este estudo tem por objetivo analisar as políticas de valorização do magistério realizadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante os governos de 1993 a 2007, considerando os elementos: condições de trabalho, jornada de trabalho e plano de carreira. Situado entre os estudos de Estado, Sociedade 
e Educação, a pesquisa desenvolve uma abordagem da complexidade das relações de mudanças, de interpenetrações, de articulação e conflitos entre as ações do Estado, no nível de poder executivo municipal e seus agentes, por um lado, e a organização, reivindicações e lutas dos/as profissionais da educação 
que atuam na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RMEBH), por outro. A metodologia de estudo de caso envolve o uso de análise documental e de entrevista como instrumentos para a compreensão do seu objeto. Três partes constituem este estudo. Na primeira parte analisamos as definições de 
política de valorização do magistério, a partir das reflexões de João Monlevade, documentos de organismos internacionais como a UNESCO e a OCDE, documentos do Ministério da Educação, documentos de movimentos sociais, entre eles a CNTE, Sind-UTE/MG e Sind-REDE/BH, legislações federais, 
estaduais e municipais. Consideramos também o debate sobre carreira docente, realizado a partir de estudos existentes na área, como o de Rodolfo Ferreira, sobre trabalho docente e remuneração; os de Michel Huberman, José Alberto Gonçalves e Maria Isabel Loureiro, numa perspectiva de vida profissional; 
o de Gatti, focalizando a formação docente; e os de Bertha Valle, Mariza Abreu e Sonia Balzano, relacionados especificamente com plano de carreira. Na segunda parte, analisamos a política de valorização na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RMEBH), a partir do histórico da sua constituição, 
das reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, das propostas dos governos de 1993 a 2007 e da organização do trabalho escolar. Também verificamos em que medida as regulações das relações de trabalho, na RMEBH, incorporam ou não as alterações ocorridas na política educacional 
durante o mesmo período, na esfera federal e internacional. Na terceira parte refletimos acerca do trabalho das mulheres no sentido de compreender como as lutas das professoras primárias e das educadoras infantis da RMEBH vinculam-se à luta pela valorização do magistério e do trabalho feminino, a partir 
de uma perspectiva que considera a dimensão das relações sociais de gênero, particularmente as reflexões elaboradas por Helena Hirata e Daniele Kergoat. Nas conclusões, dialogamos com as reflexões realizadas em entrevistas por dirigentes sindicais e governamentais que participaram das mesas de 
negociações durante o período de 1993 a 2007. Este estudo possibilitou perceber que as políticas de valorização do magistério, nos aspectos que se referem à remuneração, carreira e condições de trabalho, estão, historicamente, entrelaçadas à problemática da qualidade do ensino. Os avanços e recuos se 
constituem no jogo contraditório de valores, que são próprios do processo educacional e de suas instituições e agentes, na formação humana de todos os cidadãos e cidadãs, e que não vem sendo reconhecidos pelos governos em suas políticas de formação profissional, salários e incentivos. Nesse jogo, é 
observada a articulação das esferas da produção e da reprodução para a manutenção da desvalorização de um trabalho eminentemente feminino, e direcionado, sobretudo, às crianças e adolescentes da classe trabalhadora.
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Este trabalho constitui-se como uma contribuição para pensar as implicações que as políticas públicas de educação exercem na constituição de práticas pedagógicas inclusivas propiciadoras de garantia de ensino com qualidade a todos os alunos. Ao analisar as políticas de formação dos professores em atuação 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental do Município de Guarapari-ES, busca entender como esses profissionais se apropriam das políticas públicas de formação continuada, instituídas pela Secretaria Municipal de Educação, principalmente para aqueles que atuam como alunos que apresentam algum tipo 
necessidade educacional especial por deficiência. Por meio de análise documental, procura compreender as políticas em ação, já que a inclusão escolar pressupõe o reconhecimento e a valorização das diferenças entre os sujeitos, tendo como pressuposto que a educação é um direito social estendido a todos, 
necessitando de políticas públicas que garantam o acesso, a permanência e o ensino com qualidade aos educandos. Ao analisar os documentos nacionais que expõem a educação especial numa perspectiva inclusiva, verifica-se a necessidade de apreender os discursos sobre inclusão produzidos por agências 
multilaterais que têm levado os governos nacionais a assumir e implantar propostas educacionais inclusivas. Focalizo a atenção nos profissionais da educação que atuam na zona rural do município de Guarapari-ES, problematizando como eles significam e ressignificam suas práticas a partir das políticas 
públicas de formação continuada instituídas pelo município de Guarapari-ES. À luz da etnometodologia, com aspectos da etnopesquisa-formação, de Macedo (2006), Coulon (1995) e da abordagem multirreferencial de Ardoino (1998 pretende contribuir para a compreensão do processo de formação 
(autoformação) a partir da leitura da realidade dos professores da zona rural do município de Guarapari-ES, já que uma das consequências dos princípios preconizados pela etnometodologia/etnopesquisa-formação é a valorização intercrítica da experiência e do vivido como reflexões seminais para a teorização 
da prática. A pesquisa demonstrou que as políticas de educação preconizadas pelo município chegavam à escola repletas de tensões. Evidenciou-se também a necessidade de respeitar as singularidades que constituem alunos e professores que buscam nesse cotidiano produzir conhecimentos e reconhecê-los 
como sujeitos capazes, líderes, problematizadores e pesquisadores de novos outros saberes-fazeres

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20093030001013001P1

maria das 
gracas 
goncalves 
machado sales

maria de fatima 
costa de paula

Educação superior a distância na 
formação de professores: entre fios e 
desafios, uma experiência formativa?

educacao a distancia; universidade; 
formacao de professores

A incorporação da modalidade de educação superior a distância na formação de professores fez parte de um projeto amplo de reformas iniciadas nos anos 1990 revestidas do caráter neoliberal das recomendações de organismos multilaterais que passaram a orientar as políticas dos governos, principalmente da 
América Latina. As reformas apresentam a EAD como uma modalidade favorável para ampliar a oferta do ensino superior e minimizar a falta de qualificação dos professores brasileiros. Assim, por meio da formação de consórcios de universidades públicas, o governo promove a formação superior utilizando 
a modalidade de educação a distância na implementação de seus programas. No nível dos estados brasileiros, vão sendo constituídos consórcios universitários visando à formação dos professores. Assim, tem início, no país, uma experiência inovadora sob a responsabilidade pedagógica das universidades. Essa 
experiência, então, suscitou-nos alguns questionamentos: a) estaria a educação a distância, mesmo em ambiente universitário, dando conta de oferecer uma formação crítico-reflexiva ao professor, que supere a racionalidade instrumental? b) Qual o caminho operado pelas universidades, na prática, o da 
formação ou o do treinamento? A partir desse questionamento principal, construímos o nosso trabalho de pesquisa no âmbito do Curso de Pedagogia para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com o Centro de Educação a 
Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) e concretizado no Pólo Regional de São Pedro da Aldeia.Quanto ao quadro teórico, nos debruçamos no pensamento de Habermas e de Paulo Freire sobre formação universitária e formação docente, respectivamente. Além de se basear em extensa pesquisa 
bibliográfica, o estudo se realiza por meio da análise de documentos e da pesquisa de campo junto aos sujeitos envolvidos no processo educativo no referido pólo, envolvendo questionários, entrevistas e observações. A análise dos principais resultados nos permite concluir que apesar dos imperativos 
neoliberais que permeiam a política formação a distância e dos inúmeros desafios que se impõem, educar, nessa modalidade aqui tratada é um movimento que vem caminhando para a formação do aluno-docente numa perspectiva críticoreflexiva e autônoma
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A tese aborda o trabalho docente no âmbito da Pós-graduação, tendo como foco a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O problema da pesquisa versa sobre a lógica que fundamenta as políticas da educação superior e sobre os seus reflexos no trabalho docente. Como hipótese, sustenta que as 
políticas da educação superior, sobretudo, considerando a avaliação dos Programas de Pós-graduação, fundamentam-se na lógica da produtividade, o que implica em contradição no trabalho docente, dada a condição do trabalho e os objetivos da educação. Para tanto, explora as políticas da educação superior 
(legislação, declarações oficiais de princípios e metas, ambos ao nível nacional e institucional, e, com destaque, o formato avaliativo dos Programas de Pós-graduação), bem como realiza entrevistas com docentes, considerando parte do quadro permanente dos três Programas de Pós-graduação mais antigos da 
UFMT. O materialismo dialético forneceu a base teórico-metodológica da pesquisa, sendo decisivo na definição categorial. Em relação aos resultados, a pesquisa identificou, substancialmente, que os docentes reconhecem as negatividades presentes no trabalho que realizam na Pós-graduação (privação da 
convivência e da reflexão, individualismo, intensificação e fragmentação do trabalho, dentre outros aspectos), no entanto, submetem-se a esta condição para atender as exigências da avaliação dos Programas, processo este que reforça as características da produtividade no trabalho e cria contradições às 
finalidades da educação. Nesse cenário, o docente se movimenta buscando uma direção que ainda lhe é incerta. Em relação às políticas da educação superior, os documentos analisados indicam que existe uma sinergia entre a instância federal e a institucional; neste sentido, as políticas refletem-se, integram-se 
e fortalecem a lógica da produtividade, que, impondo-se sobre a da educação, quer dizer a valorização da produção docente fundamentada em determinados atributos, dos quais a quantificação é a base. Conclui que as políticas da educação superior condicionam a produção do docente, o que torna precário o 
seu trabalho e debilita o processo educacional; entretanto, pondera que das contradições que emergem desta realidade e da práxis docente pode surgir uma produção antagônica à lógica em curso.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200834420
01013001P5

maria de 
fatima cossio  

maria beatriz 
moreira luce

Políticas institucionais de formação 
pedagógica e seus efeitos na 
configuração da docência e na 
qualidade universitária: um estudo 
sobre as ies comunitárias do rs.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

pedagogia universitaria; 
profissionalidade docente

Esta tese analisa em que medida a formação pedagógica dos professores universitários, como uma política institucional, contribui na construção da profissionalidade docente e na configuração da institucionalidade universitária identificada com os princípios da qualidade social, contrapondo-se à lógica 
mercadológica proposta pelo novo ordenamento global. Inicialmente o estudo foi realizado em sete universidades comunitárias do RS, a fim de identificar, em seus processos de gestão, a existência de programas de formação pedagógica. Das sete universidades estudadas, apenas três apresentaram programas 
de formação permanentes, sendo estas, objeto de estudos mais detalhados. Realizou-se uma análise descritiva das origens e motivações dos setores responsáveis pela Pedagogia Universitária, dos princípios epistemológicos e metodológicos que os orientam e das ações consideradas como qualificadoras. 
Constatou-se que os programas de formação que mais contribuem para o desenvolvimento profissional dos professores estão alicerçados na “prática reflexiva” ou na “epistemologia da prática”; apresentam ofertas permanentes e estratégias diversificadas; abrangem professores e coordenadores de curso e 
ampliam sistematicamente o grupo de pessoas beneficiadas. Concluiu-se que o que resguarda as três instituições analisadas da adoção de princípios de gestão exclusivamente mercadológicos é a condição de pertencerem ao segmento das comunitárias, o que implica em compromissos sociais locais e regionais; 
e a busca pela qualidade acadêmica, com vistas a garantirem a legitimidade pública e a sustentabilidade. A preocupação com a qualidade impulsiona ações de formação que, dependendo da sua amplitude, intensidade e diversificação, favorecem a constituição da identidade docente, que, por sua vez, reforça a 
missão educativa institucional e a sua qualidade social.
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O estudo Política de Formação de Professores: uma leitura a partir da análise do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica – Proeb – tem como objetivo analisar a formação inicial de professores desenvolvida pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. O Proeb é uma 
política de formação de professores em serviço, formulada e implementada no âmbito das atuais políticas educacionais para a Educação Básica. O trabalho parte do pressuposto de que as diretrizes elaboradas, nas últimas décadas do século XX, estão articuladas aos organismos internacionais que 
disseminaram no Continente Latino-americano um modelo homogêneo de formação, que tem como principais características ser realizada em serviço, por meio da modalidade a distância tendo a escola como lócus principal. No Brasil, essas diretrizes encontram suporte na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96 e no Parecer 09/2001, que trata das Diretrizes Curriculares para a formação de Professores da Educação Básica. Para a efetivação do estudo, foi tomado, como referência, a proposta curricular elaborada para a implantação do Proeb, no período de 1998 a 2002, mais 
especificamente a proposta operacionalizada no Curso de Licenciatura de Matemática no município Vitória do Mearim no Maranhão. Para a realização da pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, como forma de aprofundar os conhecimentos, precisar e objetivar o aspecto conceitual do objeto 
pesquisado. A pesquisa documental se constituiu na análise de documentos legais relativos à reforma da educação, políticas de formação de professores e o Projeto Pedagógico do Proeb/UFMA e, por fim, as entrevistas semiestruturadas que foram utilizadas por permitir uma melhor compreensão dos sujeitos 
envolvidos com a pesquisa. A análise dos dados obtidos evidencia que o currículo elaborado para operacionalizar o curso da licenciatura de matemática do Proeb/UFMA, apesar de possuir diretrizes que apontam para a superação da dicotomia teoria/prática e estabelecer o trabalho como princípio educativo, 
possui uma organização curricular disciplinar, que reforça a visão instrumental do currículo, não possibilitando, na prática, a efetivação de sua proposta inicial. No que se refere à visão dos egressos sobre o curso, eles realçam as fragilidades do curso, mas também evidenciam que ele possibilitou uma melhoria 
da formação inicial, por meio das disciplinas do tronco comum do currículo e das disciplinas de formação especial. Os egressos, nas suas falas, deixam perceber, também, que o curso teve repercussões na sua prática pedagógica e na melhoria da sua inserção no mercado de trabalho e na comunidade de Vitória 
do Mearim. De modo geral, esses avanços sinalizam indícios de profissionalização docente, muito embora sejam incipientes. O trabalho evidencia que, para que a profissionalização docente seja instituída, os currículos das licenciaturas de formação de professores devem superar a visão tradicional e implantar 
currículos contextualizados e em uma visão interdisciplinar, que contemple, em igual proporção, a formação geral e a formação específica do curso. Nesse sentido, entendemos que é necessário rever o papel da Universidade, nos processos formativos e recuperar, no âmbito das políticas educacionais, a 
dimensão omnilateral da formação dos professores
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Esta Tese intitulada "Formação de Professores em Nível Superior no Estado de Santa Catarina (1960-2002): Controle e Desoneração do Estado" inscreve-se no conjunto de pesquisas, cujo número vem crescendo desde a década de 1980 e que se têm debruçado, tanto no Brasil como em outros países, sobre 
um amplo espectro no qual se incluem temas como: o locus da formação, a relação teoria/prática, identidade do professor, natureza do trabalho docente, proletarização do professor, certificação, o nível, grau e modalidade da formação do professor, formação a distância, formação em serviço, 
profissionalização docente, qualificação profissional. Porém, distingue-se por analisar a formação de professores no movimento histórico e priorizando a relação formação de professores e Estado, no Estado de Santa Catarina entre as décadas de 1960 e 2002. Aponta que, neste período, a relação entre a 
formação de professores e o Estado caracterizou-se pela desoneração e pelo controle deste último. Efetivamente, ao se analisar como foi feita a formação desta categoria de trabalhadores para o trabalho educativo sobressai que o Estado se desonerou da manutenção das instituições de ensino superior e manteve 
o controle através de órgãos como a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, do Conselho Estadual de Educação e de um aparato ideológico composto por um conjunto de ideologias que não se opõem entre si, antes se compõem e se completam entre as quais a ideologia do comunitarismo e o ideário pós-
moderno. Tendo como pressuposto que a formação de professores não se explica por si e que só a ciência da História, numa perspectiva de totalidade e contradição, nos dá a possibilidade de compreendermos os nexos necessários para o seu entendimento. O estudo identifica, para a relação formação de 
professores e Estado, entre a década de 1960 e 2002, três períodos: o primeiro, para as décadas de 1960 e 1970, caracterizado pelo avanço da desoneração e do controle por parte do Estado, processo que inclui a concepção de educação como mediadora do desenvolvimento econômico do Estado de Santa 
Catarina quando então foi promovida a ampliação da produção industrial e foi levada aos campos uma reforma agrária conservadora o que não aconteceu sem resistências, haja vista a criação dos movimentos sociais como o Movimento dos Sem Terra, o das Mulheres Agricultoras e o dos Atingidos por 
Barragens cuja gênese se deu na década de 1980, e que ainda hoje se mantêm com suas reivindicações no cenário social. Também nesta década de 1980 e no contexto de democratização do país e de fortes movimentos sociais de diversas categorias de trabalhadores, os educadores catarinenses, constituindo-se 
no movimento conhecido de democratização da educação, resistiram ao controle e à desoneração do Estado para a formação de professores, o que nos possibilita fazer um segundo período na relação elegida. Já o terceiro, cujo início situamos nos primeiros anos da década de 1990, caracteriza-se por uma 
retomada do controle e da desoneração e inscreve-se numa verdadeira reforma para a formação de professores no Brasil, pensada e operacionalizada segundo os ditames do conjunto de políticas neoliberais e da inserção do país na divisão social do trabalho nesta fase do capitalismo monopolista. A formação 
dos professores tal qual tem ocorrido tem contribuído para a fragilização e alienação desta categoria de trabalhadores a quem cabe o trabalho educativo. Ora, esta formação sob a relação analisada não convém à classe que vive do trabalho e, por conta disto, interessa inverter a relação: que o Estado se onere e 
que haja um controle social, sobretudo da classe que vive do trabalho.
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Esta pesquisa, um estudo de caso etnográfico, teve como objetivo, avaliar em que medida as experiências vividas pelos professores de uma escola pública paulista, durante o PEC, resultaram em mudanças de suas práticas pedagógicas em sala de aula.Os dados foram coletados a partir de entrevistas semi-
estruturadas e foram entrevistados seis sujeitos, intencionalmente selecionados, tendo como critério a participação do PEC e o fato de terem continuado na escola, depois do PEC. Além das entrevistas, utilizaram-se outros instrumentos como documentos oficiais, boletins informativos, revistas. Das 
verbalizações dos sujeitos resultaram dados que, classificados, vieram a compor seis temas eixo e vários subconjuntos temáticos. Esses dados foram analisados segundo a metodologia da análise de conteúdo.Os dados sugerem que, na opinião dos sujeitos, o PEC contribuiu para que sua prática pedagógica que 
já vinha sendo construída através do processo de reflexão sobre a ação, mesmo antes do PEC, se revitalizasse, possibilitando mudanças nas suas práticas em sala de aula. O principal ponto negativo do projeto, para os professores, foi a sua descontinuidade.
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Esta dissertação analisa as condições em que se realiza o trabalho docente na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, no contexto das reformas educacionais, a partir da década de 90, compreendendo as mudanças referentes à Proposta Educacional ?Escola Sagarana?, e as medidas em implantação pela atual 
gestão, que se inserem na Proposta de Reforma do Estado, denominada ?Choque de Gestão?. Parte-se do entendimento que as propostas de reformas educacionais visam responder às demandas dos processos de reestruturação produtiva do capitalismo e, como conseqüência, são definidas pelos governos novas 
formas de organização do ensino, gestão escolar, e novas exigências sobre atuação dos professores. Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia qualitativa, abrangendo identificação e análise documental, e trabalho de campo em duas escolas estaduais em Belo Horizonte. A partir do referencial teórico foram 
delineadas as categorias analíticas metodológicas, referentes às relações de trabalho entre os professores e o Estado. Após análise das condições de trabalho do cotidiano escolar, pode-se inferir a sua inadequação às exigências de atuação profissional contidas nas reformas educacionais. Por condições de 
trabalho, entende-se a forma como é organizado o trabalho nas escolas estaduais: horários, jornadas, atribuições, formas de remuneração, administração das carreiras docentes. Os resultados encontrados apontam situações de precariedade, a que se vêem submetidos os professores: intensificação, exploração, 
salários parcos, que os obrigam a submeter-se a outras formas de trabalho, para complementar a renda mensal, para subsistência. O reconhecimento da falta de condições e a reflexão sobre o sentido do trabalho representam a existência do conflito, as resistências e as demandas por novas relações profissionais.
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As principais razões que motivaram a realização desta investigação foram a nossa necessidade de compreensão do tipo de trabalho docente do sistema escolar, mantido pelo Estado de São Paulo e a de procurar responder a alguns questionamentos quanto à organização do ensino em ciclos e a jornada de 
trabalho dos professores. Para tanto, utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, análise de documentos da Secretaria de Estado da Educação e legislação pertinente. No primeiro capítulo são apresentados os projetos de organização escolar em ciclos no Brasil e no Estado de 
São Paulo. Os capítulos segundo e terceiro sintetizam as reformas educacionais das década de 1980 e 1990 que traduzem a política educacional do Estado. O capítulo quarto é composto por uma análise da polêmica implantação do regime de Progressão Continuada e, por fim, o capítulo quinto apresenta um 
resgate das jornadas de trabalho dos docentes nas décadas de 1980 1990 e a sua relação com o sistema de ensino organizado em ciclos de aprendizagem. Fica ressaltado neste trabalho o aspecto político das reformas educacionais, aparentemente administrativas, efetuadas pelo Estado, uma vez que a jornada de 
trabalho docente não condiz com o trabalho exigido pela organização do ensino em ciclos.
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Com o objetivo de investigar a organização do trabalho do professorado da escola pública do Estado de São Paulo, o estudo enfatiza a constituição da Jornada de Trabalho Docente - JTD – e o processo de construção histórica da organização do trabalho. Procura reconstituir a trajetória histórica da constituição 
das jornadas de trabalho na escola pública paulista de ensino fundamental e médio desde suas primeiras formulações, década de 30, até 1978, considerado um marco divisor, por sinalizar uma preocupação do poder público e da própria categoria do professorado com a regulamentação legal e funcional das 
questões trabalhistas. O segundo momento dessa trajetória enfoca a década de 80, marcada pela democratização no nível político-institucional do país e, no Estado de São Paulo, pela reestruturação e consolidação, como entidade de massas, da APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo, até 1990, ano de sindicalização da entidade. A partir das preocupações teóricas e das reflexões existentes sobre a temática do trabalho docente e do polêmico processo de proletarização pelo qual, segundo alguns autores, passa o magistério, o estudo discute como alguns elementos do 
chamado processo proletarizador estariam presentes na escola pública paulista, enquanto outros conservam-se próximos de etapas pré-capitalistas dos modos de produção.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011809233003017001P2

maria licia 
torres

speranza franca 
da mata

A formação de professores nos ises: 
uma experiência alternativa em 
questão

politicas e 
instituicoes 
educacionais

formacao de professores;pratica 
pedagogica

O trabalho tem como objetivo mais amplo revelar expectros da formação de professores nos Institutos Superiores de Educação (ISE), legalmente instituídos pela última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no sentido de garantir a expansão, a interiorização e o provimento alternativo de 
formação docente no país. Buscou-se de um lado, levantar no âmbito dos próprios Institutos, junto a coordenadores / professores / concluintes, o ideário reativo acadêmico reinante na prática pedagógica; e, de outro, cotejar na literatura pertinente a voz reativa de estudiosos e profissionais atuantes nos 
tradicionais espaços de formação.
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 A busca da contrução da qualidade de ensino e de uma escola comprometida com a formação para a cidadania implica necessariamenete repensar a formação de professores, tanto no que se refere à formação inicial, como à formação continuada.Considerando o reconhecimento da cidadania do sujeito com 
necessidades especiais, objetivei realizar uma investigação sobre quais as contribuições que uma experiência de formação continuada ofereceu aos professores de classe especial para alunos com retardo mental. Tomando por base pressupostos sócio-históricos e considerando trabalhos realizados sobre a 
formação continuada na Educação em geral e na Educação Especial, analisei os relatos orais dos professores regentes de Educação Especial da rede pública de ensino do Município do Rio de Janeiro, que foram submetidos a um programa diferenciado de formação, durante o seu primeiro ano de vigência. O 
presente estudo ratificou a carência de informações referentes aos portadores de necessidades educacionais especiais, nos cursos de formação de professores, bem como uma dissociação entre teoria e prática. Os dados evidenciaram ainda, a necessidade de uma reformulação nas ações de formação continuada, 
no sentido de deslocar o enfoque habitualmente usado, de uma perspecctiva centrada na complementação ou atualização da formação recebida pelo professor, para uma ênfase na análise reflexiva sobre a prática docente cotidiana, com vistas a um desenvolvimento profissional e pessoal.
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A meta principal desta pesquisa qualitativa de natureza analítica foi contribuir para a produção de conhecimento na área de formação continuada de professores da escola básica (nível médio), por meio da descrição e análise crítica das repercussões do Programa de Formação Continuada para Professores do 
Ensino Médio - Ensino Médio em Rede - (EMR) numa escola da rede pública estadual na qual sou professora efetiva há dezessete anos. O foco desta pesquisa incide sobre a 1ª- fase do Programa, desenvolvido em escolas de ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo, no período de 
agosto/setembro de 2004 a julho de 2005. Os dados foram coletados a partir de entrevistas com professor/as, coordenadora e assistente técnico-pedagógica, de observações participativas (principalmente na escola), de documentos elaborados (cartas de avaliação do Programa) pelos participantes no final de sua 
1ª- fase (julho de 2005) e dos materiais produzidos para o desenvolvimento do Programa, como vídeos, apostilas e CD com textos complementares. Os objetivos centrais da pesquisa foram: 1) analisar o Programa Ensino Médio em Rede (EMR) e seu referencial teórico numa perspectiva crítica; 2) identificar 
as concepções dos professores, da professora coordenadora (PC) e de duas mediadoras (uma assistente técnico-pedagógica e uma supervisora) sobre as políticas públicas atuais, mais especificamente, sobre o Programa Ensino Médio em Rede (EMR); 3) individualizar o movimento de sua inserção numa 
escola da rede pública estadual sob o olhar de seus diferentes atores, buscando delinear suas repercussões, seus impactos, suas questões polêmicas, seus pontos positivos e suas falhas. A partir da visão imediata, caótica e fragmentada proporcionada pelos discursos oficiais, pelo material produzido para o 
Programa, pela observação participativa, entrevistas e cartas de avaliação, busquei - por meio de aproximações e abstrações sucessivas viabilizadas pelas leituras realizadas - analisar o material coletado, o contexto atual e o referencial teórico adotado pelo Programa (professor reflexivo e pedagogia das 
competências) numa perspectiva crítica. Procurei estabelecer um diálogo com vários pesquisadores que apresentam filiações teóricas distintas, mas que permitiram interpretar os depoimentos e movimentos. A análise dos dados foi feita a partir de referencial na área de políticas públicas e formação continuada 
de professores, o que me possibilitou compreender e fundamentar algumas das discussões realizadas pelos professores, bem como perceber suas articulações com as questões estruturais do mundo globalizado e com temas historicamente instigantes na área educacional. De modo geral, todos os atores 
envolvidos realizaram críticas ao programa que vão desde as formas como as políticas são pensadas e introduzidas na escola até as imposições teóricas do conteúdo do programa. No entanto, alguns ganhos, não objetivados pelo programa, são percebidos como ressignificando as práticas instituídas por outras 
políticas públicas. Por exemplo, a sua implementação significou um avanço para a transformação da HTPC em espaço efetivo para a formação continuada de professores no âmbito da escola. Em suma, a postura crítica de alguns professores à proposta do Programa foi compreendida como uma forma de 
resistência política em defesa da escola pública e do trabalho docente que não podem perder seu papel histórico e sua especificidade.
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Esta dissertação versou sobre a formação de professores de Educação Infantil tendo como base a minha atuação como Supervisora Pedagógica no Programa Criança na Creche da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Realizei uma investigação considerando as seguintes questões: Quais as concepções 
que as professoras de Educação Infantil têm a respeito dessa etapa da educação? Quais são as suas concepções a respeito da função da creche comunitária? Quais suas concepções sobre a infância? E, o que pensam a respeito de sua própria função como professoras de Educação Infantil? Os objetivos foram 
caracterizar a formação das professoras de Educação Infantil das Creches Comunitárias conveniadas à Fundação Municipal de Educação de Niterói. Este estudo teve como suporte teórico, a Teoria Crítica da Sociedade, com ênfase no pensamento de Theodor Adorno, o qual concebe a educação como espaço 
de esclarecimento e emancipação, contribuindo dessa forma, para a reflexão crítica que realizei neste estudo, discutindo sobre a formação dos professores que ora se apresenta em uma sociedade capitalista (sob o paradigma neoliberal), e que objetiva a adaptação social do indivíduo, ignorando seu processo de 
construção da autonomia e desenvolvimento da sensibilidade. Aspectos estes que, segundo Adorno, devem ser desenvolvidos na primeira infância e ensejam a pergunta que intitula este estudo. Foram entrevistadas sete professoras da Creche Comunitária Piratininga, conveniada à Fundação Municipal de 
Educação de Niterói, pelo Programa Criança na Creche. A análise dos dados, obtidos nas entrevistas semi-estruturadas, identificou práticas que desassociam as ações cuidar e educar, fundamentais e indissociáveis, no trabalho com a Educação Infantil. No que concerne à infância foi verificado que ainda 
persiste a idéia muito arraigada da criança vista sob uma ótica daquilo que lhe falta e não como sujeito histórico e dotado de emoções. Foram verificados ainda, princípios de maternagem na concepção de sua função como professora de Educação Infantil e que, existem momentos do trabalho com a criança, em 
que o cuidar sobrepõe-se ao educar. Contudo, considero que esses pensamentos são processuais e vêm se modificando ao longo da história da Educação Infantil, que é muito recente. Como considerações finais, destaca-se a importância de se pensar a formação do professor de Educação Infantil, com base no 
diálogo com suas concepções a respeito da infância, da instituição e de sua própria função como educador, contribuindo para sua localização e consolidação profissional
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Essa dissertação é um estudo de caso que aborda a temática do trabalho pedagógico coletivo no âmbito dos professores-formadores de curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privada. Trabalho pedagógico coletivo é apresentado como um princípio fundamental na formação de professores 
em razão das condições que carrega para promover a redução do isolamento nas práticas educacionais tanto na educação superior, como básica, em ambientes escolares e não-escolares. Por meio da análise de documentos apresenta a história do Curso para demonstrar a presença do tema enquanto valor 
projetado na formação de professores. Através de entrevistas junto aos professores que compõem o núcleo central do curso e à coordenadora, investiga tempos e espaços de realização do trabalho pedagógico coletivo nesse movimento dinâmico que alterna disposições da Instituição e invenções dos próprios 
professores. Encontra práticas de trabalho pedagógico coletivo situadas no contexto da informalidade inventadas pelas professoras e sinaliza para condições de ampliação no contexto das ofertas institucionais.
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O presente trabalho pesquisou a formação de professores egressos do CEFAM ?Profª Lourdes de Araújo, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com o intuito de verificar que tipo de prática docente essa formação produziu. Tendo como base a experiência desse projeto no processo de formação inicial, 
procurou-se encontrar aspectos relevantes nas práticas desses professores, a fim de que servissem de indicadores de sucesso ou não para as propostas emergentes de formação de professores no Brasil. Tentando situar, no contexto histórico-social, a formação de professores levada a efeito no CEFAM, 
realizou-se um mapeamento com a localização dos egressos atuantes nas escolas da rede de ensino de Bauru, tendo sido analisados os procedimentos das medidas político-educacionais que interferiram nos objetivos educacionais propostos para esse projeto. Nesse sentido, as práticas dos professores egressos 
passaram por um processo de análise e avaliação, não só à luz da teoria de educadores da década de 80 e 90, como Saviani, Nildelcoff, Freire, Cousinet e Emília Ferreiro, mas também levando em consideração as idéias de autores que atualmente norteiam as discussões sobre a formação de professores no 
Brasil, dentre eles; Pimenta, Libâneo, Penteado, Schön, Nóvoa, Contreras, Sacristán e Charlot. Para isso, a pesquisa adotou inicialmente procedimentos quantitativos, com aplicação de questionários cuja meta era configurar o campo de trabalho desses professores e analisar os dados segundo o ambiente de 
trabalho do egresso do CEFAM-Bauru, bem como levantar suas concepções metodológicas, idéias sobre a formação recebida, além das idéias que têm atualmente sobre a prática de ensinar. Posteriormente, aplicou-se a pesquisa qualitativa, mediante observação das práticas de ensino dos egressos que estão 
atuando na Educação Infantil e Fundamental na rede municipal de Bauru. Uma análise desses dados levou-nos à conclusão de que o CEFAM preparou bem os seus egressos, em sua formação metodológica. Contudo, esses egressos mostraram-se defasados em sua formação teórica. Também se pôde concluir 
que a formação despertou uma prática que demonstrou ter consciência da responsabilidade de promover o envolvimento do aluno com o trabalho escolar e com o despertar do gosto pelos estudos. Também foi constatado, na rede pública de ensino, um aproveitamento precário dos egressos desse projeto, cuja 
meta era a qualificação do Ensino Público.
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Nesta pesquisa desenvolvemos um estudo da relação entre as transformações produtivas, as mudanças no mundo do trabalho e suas repercussões nas reformas educacionais e, por conseguinte, nos processos de formação humana, com especial destaque para as propostas de formação de professores e 
pedagogos. Para este estudo, consideramos necessário analisar as mudanças na formação de professores e pedagogos e problematizar as concepções que estão presentes nas políticas governamentais para a formação dos referidos profissionais no contexto mais amplo de formulação de políticas brasileiras. 
Considerando que se trata de um tema polêmico que está na pauta de discussão dos educadores e dos formuladores de políticas no momento atual, desdobramos o estudo em dois momentos articulados: fizemos o levantamento e a análise das concepções que permeiam as propostas de formação de professores 
e pedagogos no Brasil através das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica e dos Referenciais para Formação de Professores; e acompanhamos a discussão, os embates e as posições divergentes na definição de percursos curriculares para a formação do 
pedagogo. Tendo em vista o nosso objeto de estudo, optamos por desenvolver uma pesquisa bibliográfica e documental por meio da análise da legislação e de outros documentos oficiais no período que compreende a década de 1930 até a situação mais recente dos cursos de formação de professores e de 
pedagogos no Brasil. Nos respaldamos também em estudos de diversos autores que têm contribuído para a crítica e reflexão sobre essas temáticas, por meio de suas publicações e entrevistas não estruturadas. Na análise empreendida neste estudo, nos foi possível evidenciar que as atuais propostas de formação 
de professores e pedagogos estão fundadas numa visão fragmentária e utilitarista do conhecimento, concepções que fundamentam a formação do professor como prático-reflexivo e formação de competências profissionais, expressas na nova epistemologia da prática. Essa base epistemológica tem fornecido o 
suporte para a defesa da centralidade na docência nos cursos de formação de pedagogos, proposta atualmente pelo Conselho Nacional de Educação.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo o pedagogo na Rede Municipal de Ensino de Curitiba - RMEC e a atuação que esse profissional assumiu entre 1985, ano da criação do Estatuto do Magistério até 2001, quando da elaboração da Lei 10.190, que implantou o novo Plano de cargo e Carreira do 
magistério público municipal. O novo plano estabeleceu um cargo único na estrutura funcional da Rede, criou a área de atuação, dividindo os profissionais não por sua formação/habilitação, mas pelos níveis de ensino em que atuam. Procurou-se compreender como foi organizada a carreira do pedagogo na 
Rede Municipal, analisando desde a desta, as leis e decretos municipais que regularam as relações de trabalho entre a mantenedora e os profissionais. Assim como entender em que medida as leis nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento ao Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) interferiram na construção do plano de carreira. Além da legislação, entrevistas com pedagogasda RMEC foram realizadas, totalizando 10 sujeitos. Os resultados dos dados demonstram que as reformas na legislação 
nacional, estadual e municipal, iniciadas a partir de 1990, sob a égide do neoliberalismo, aprofundaram o papel regulador e centralizador do Estado e também, restringiram direitos trabalhistas. Os períodos de maiores perdas de direitos trabalhistas do pedagogo e dos demais profissionais do magistério foram 
registrados durante as administrações de Jaime Lerner e de seu sucessor que comandou o município por oito anos. A gestão de Cássio Taniguchi estabeleceu no município uma política marcada pela racionalização técnica e orçamentária, por padrões de qualidade total, privatizações e mudanças sucessivas na 
legislação, colaborando para que entre o Estatuto do Magistério e a promulgação da Lei 10.190 ocorressem perdas para o pedagogo.
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Estudos recentes têm demonstrado que o direito à educação infantil relaciona-se intimamente com o trabalho docente, especialmente no que tange às relações e condições de trabalho das profissionais que atuam junto às crianças. No âmbito dessa temática, esta dissertação realizou um estudo sobre a educação 
infantil pública em Belo Horizonte, tendo por objetivo analisar as condições em que se realiza o trabalho docente nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e nas escolas municipais e verificar quais as implicações da criação da carreira de educador infantil sobre o trabalho docente. O marco 
dessa investigação é a implantação do Programa Primeira Escola com a promulgação da Lei nº. 8.679/2003, que criou as UMEIs e o cargo de educador infantil. O desenvolvimento da pesquisa se deu por meio de análise documental e da pesquisa de campo em uma UMEI e em uma escola de educação 
infantil. Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se o questionário, a observação, a entrevista semiestruturada e o grupo focal. As análises efetuadas sobre o trabalho docente basearam-se, principalmente, nos seguintes autores: Apple (1987), Ball (2002), Birgin (2000), Castel (1998), Contreras 
(2002), Enguita (1991), Fanfani (2005, 2006, 2007), Hargreaves (1994), Mancebo (2007), Oliveira (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Pochmann (1999), Santos (1989, 1992), Tardif e Lessard (2005, 2008), entre outros. Os resultados mostram que a expansão da educação infantil pública no 
município de Belo Horizonte foi viabilizada mediante a criação de um cargo específico e com um salário inferior ao dos professores que atuam nas outras etapas da educação básica. Destarte, verificou-se que se opera um processo de intensificação e precarização nas condições de trabalho das docentes da 
educação infantil da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, em função da criação do cargo de educador infantil e do salário a ele atribuído, bem como da ampliação das áreas de atuação das docentes.
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A presente pesquisa teve o intuito de investigar a formação dos licenciandos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro com relação à Inclusão em Educação, tendo como referencial de análise e discussão a estrutura conceitual sobre Inclusão, compreendida em três dimensões: a 
criação de culturas, o desenvolvimento de políticas e a orquestração de práticas inclusivas, baseada na perspectiva teórica de Booth & Ainscow (2002) e Santos (2003a). Para alcançarmos esse objetivo, nos guiamos por três objetivos específicos: (1) investigar a concepção de licenciandos e docentes do curso 
de Educação Física da citada Instituição, sobre Inclusão em Educação, e analisar as possíveis implicações dessas concepções sobre a formação do licenciando; (2) analisar as ementas das disciplinas, observando se e como a inclusão, tal como definimos, é tratada durante a formação do licenciando e (3) 
analisar a formação desses professores tendo como referencial parâmetros de culturas, políticas e práticas de inclusão em educação, conforme pressupõe a estrutura conceitual de Inclusão aqui adotada. A investigação se deu através das seguintes técnicas e instrumentos de coleta de dados: 1 - a análise 
documental, para a qual usamos as ementas das trinta e sete disciplinas obrigatórias do curso, o grupo focal, em cuja análise usamos as transcrições dos encontros com os licenciandos, e 3 - as entrevistas com os docentes do curso, devidamente transcritas. Recorremos à Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) 
para tratar os dados, e utilizando as técnicas e instrumentos escolhidos, triangulamos os dados. Os resultados mostraram que, no que tange à Inclusão em Educação, a formação dos licenciandos em Educação Física da UFRJ é voltada majoritariamente à dimensão da orquestração de práticas de inclusão, 
marcada pela ênfase no rendimento físico e nas técnicas, e pouca preocupação com a prática reflexiva. A pesquisa mostra ainda que docentes e licenciandos reconhecem a falta de envolvimento das pessoas que habitam a instituição, mas apontam também para um desejo de maior comprometimento, de parte a 
parte. Considerar essas pessoas que constroem e reconstroem a cada dia a história e trajetória dessa instituição para que possam ser respeitados e valorizados, parece ser um passo importante a ser dado.
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Esta dissertação tem o objetivo de analisar a experiência de formação continuada para professores da Educação de Jovens e Adultos realizada nos anos de 2007 e 2008, no município de Valinhos, com um grupo de professoras atuantes nos anos iniciais, de 1º ao 4º Termos, tendo como foco a construção de 
uma proposta curricular para a EJA deste município. Neste sentido, o objetivo foi delinear, numa abordagem qualitativa descritiva, quais mudanças nas práticas das professoras ocorreram após o curso; a importância da formação continuada realizada na visão das professoras; quais metodologias utilizam em 
sala de aula; quais conteúdos desenvolvem com os alunos e se houve ou não valorização do professor pela Secretaria da Educação. Para tanto, foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, submetida à análise descritiva do depoimento de seis professoras. Os resultados 
obtidos revelam não apenas a importância, mas também a necessidade de uma formação continuada para os professores que atuam na EJA. É evidente que, além da implementação de políticas que contemplem a formação continuada do professor, haja continuidade das mesmas, pois um dos problemas mais 
freqüentes na EJA é a descontinuidade dessas ações. Ficou claro que o município de Valinhos além de manter as políticas de ampliação de atendimento aos alunos, necessita retomar a questão da formação continuada, ação primordial para que os professores tenham seu espaço de encontros, trocas, reflexão e 
produção de conhecimentos, refletindo na melhoria de atendimento e qualidade de ensino na Educação de Jovens e Adultos do município.
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Nesta dissertação de mestrado investigamos as reformas educacionais brasileiras iniciadas na década de 1990 e seus impactos nas políticas municipais para a formação e a carreira do magistério público municipal em Feira de Santana – BA, no período de 2001 a 2004. As dimensões da formação e da carreira e 
relações de emprego foram recomendadas pelas diretrizes das reformas educacionais como elementos principais para as políticas para o trabalho docente no contexto da nova pedagogia do trabalho e das reformas do Estado, e por isto buscamos uma compreensão que dê conta destas dimensões como envoltas 
em uma mesma dinâmica de constituição das políticas para o trabalho docente em Feira de Santana, tendo como categorias de análise força e persuasão, significadas como precarização e profissionalização do trabalho docente. Estas categorias foram tomadas de Antonio Gramsci em seus apontamentos sobre o 
princípio educativo do trabalho ainda em germe do fordismo, nos anos iniciais do século XX, em que se combinaram força e persuasão para forjar, nos artesãos de então, os trabalhadores operários do futuro. Para compreendermos melhor a nossa problemática, tivemos que discutir o trabalho docente de Feira 
de Santana desde a constituição do seu magistério público, em 1987, por isto utilizamos como fontes matérias de jornais diários de circulação municipal de Feira de Santana do período entre 1987 e 2004 que trataram do tema e Leis e Projetos de Lei sobre a educação e o trabalho docente em Feira de Santana 
do período 1987 – 2004. Compreendemos as mudanças sobre o trabalho docente na combinação formação–carreira como um processo que articula profissionalização com precarização, como a nova forma – contraditória em si – de organizar o trabalho docente após as reformas educacionais da década de 
1990. Após identificarmos que durante as décadas de 1980 e 1990 se deu um processo de constituição do magistério público municipal, percebemos que nos anos iniciais do século XXI as políticas para o trabalho docente passaram a ter uma maior influência dos movimentos das reformas educacionais da 
década de 1990 e que reservaram para a formação e a carreira e relações de emprego do magistério municipal um novo projeto pedagógico de disciplinamento. Este projeto teria como princípio educativo a combinação entre força e persuasão – precarização e profissionalização, em que, no âmbito da formação, 
se teria uma profissionalização precarizadora e, no âmbito da carreira e relações de emprego, se teria uma precarização profissionalizadora.
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É um estudo da política educacional de formação de professores, iniciada em 1995, e tem como foco o programa de educação a distância, TV Escola, de formação docente no local de trabalho, isto é, na escola. A investigação foi realizada em três dimensões. Uma, macro, que estuda a atual política de 
formação de professores e sua relação com as orientações dos organismos internacionais, na qual se prioriza a educação a distância. A dimensão meso analisa a gestão e organização da escola e sua interferência na concepção de escola, como local de formação e recepção dos vídeos pedagógicos. Finalmente, 
na dimensão micro discute-se a recepção dos vídeos da Série Educação do Programa TV Escola, de forma a conhecer as múltiplas mediações intervenientes no processo de recepção, e se os programas atendem às necessidades formativas dos professores, especialmente no tocante à tentativa de formação de 
um professor reflexivo - retórica presente na política educacional. A pesquisa empírica das dimensões meso e micro, realizada em duas escolas públicas de Goiânia, deu-se por meio da observação etnográfica e microetnográfica, e pelo uso de vários procedimentos de coleta de dados, como a observação, a 
videogravação, aplicação de questionários, realização de entrevistas semi-estruturadas, anotações em protocolo de registro e diário de campo. O referencial teórico de análise de dados incluiu produções sobre diferentes campos do conhecimento, tais como, a política educacional da educação a distância e de 
formação de professores reflexivos e também, teorias de administração e gestão de escolas e teorias da comunicação e, nestas, a das múltiplas mediações na recepção de mensagens. A análise dos dados busca relacionar os diferentes elementos das três dimensões, bem como suas interrelações, com o caráter 
coletivo de formação docente e com a questão da unidade teoria-prática, presentes na proposta zeichneriana de professor reflexivo. Os resultados da investigação apontam para a existência de um potencial propiciador da reflexão nos vídeos da TV Escola, mas não o caracterizam como um programa de 
educação a distância, uma vez que considera os professores mais como usuários dos filmes do que como profissionais em formação contínua, além da ausência de estratégias de acompanhamento e apoio aos professores, como um coordenador das discussões nas escolas. O estudo conclui que um redesenho do 
Programa que incluísse horários específicos na jornada do professor para visionamento e discussões coletivas dos programas, onde a pluralidade de significações na recepção das mensagens pudesse se manifestar, poderia estar garantindo abrangência qualitativa no Programa TV Escola.
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O presente estudo tem por objetivo refletir sobre a configuração da docência, como base comum nacional, conforme preconiza as DCNP de 2006, expressa no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia. Na perspectiva de estudar um caso específico, a metodologia 
utilizada privilegiou a abordagem qualitativa, no viés do estudo de caso instrumental, com a utilização da análise documental e entrevistas semiestruturadas, além da revisão bibliográfica constante, procedimentos que foram fundamentais para o alcance do objetivo. Ao buscar compreender a configuração da 
docência, necessário se fez pesquisar a evolução histórica do curso de Pedagogia no Brasil e o processo de construção das DCNP (2006). Nesse sentido, o estudo, também, veio a reforçar o quanto a formação do pedagogo é uma tarefa complexa, pois desde sua institucionalização em 1939, já estava presente a 
dicotomia licenciado e bacharel, teoria e prática, pontos constantes e marcantes no desenvolvimento do referido curso, ou seja, algumas questões não resolvidas no curso são históricas. Além disso, esse estudo, ainda, evidenciou, o longo e conturbado processo de construção das Diretrizes; as imprecisões 
teóricas desse documento e alguns dos consensos e dissensos apresentados pela comunidade educativa da área, ressaltando que um dos grandes pontos está centrado na concepção de docência, entendida de maneira ampliada, que articula além das tarefas de ensino, as tarefas de gestão e pesquisa. A análise das 
informações, coletadas junto ao curso de Pedagogia da UFU, permitiu constatar que, a partir da década de 1980, alguns professores envolvidos com esse curso, participaram das discussões travadas em âmbito nacional pelas entidades da área educacional, em especial, ANFOPE e FORUMDIR, de tal forma 
que incorporaram os princípios defendidos por essas entidades na elaboração de seu PPC. Ao congregar os princípios e indicações desse movimento no PPC de Pedagogia da UFU a docência foi assumida como a base comum. A concepção dessa base implicou assumir certos princípios, ou seja, foi necessário 
analisar a teia de inter-relações complexas constituídas a partir dos fios: relação teoria e prática e ênfase na pesquisa como produção de conhecimento; sólida formação teórica e interdisciplinar; gestão democrática; compromisso social, político e ético; trabalho coletivo e interdisciplinar; incorporação da 
concepção de formação continuada. A partir da análise do PPC de Pedagogia da UFU, evidencia-se que os princípios norteadores que dão forma a docência não se constituem em uniformidades agregadas meramente, no sentido de apenas ocupar um espaço no projeto. Há, no PPC, uma complexidade de 
elementos, os quais são intercomplementares e indispensáveis para a compreensão e operacionalização do todo. Destacaram-se, nesse processo de configuração, a reestruturação da grade curricular e das atividades acadêmicas; redimensionamento dos conteúdos trabalhados; introdução de novas modalidades 
pedagógicas; a inserção do estudante no campo de atuação desde as séries iniciais; o pensamento e a ação interdisciplinar, unidade teoria e prática. Todavia, vale ressaltar que um Projeto, por si só, não tem a capacidade de introduzir mudanças nas práticas educativas, nem de criar dinâmicas de ação. Esse 
processo de mudança requer da comunidade acadêmica do curso de Pedagogia da UFU - coordenador, professores, alunos e técnicos - relações solidárias e cooperativas, em que cada sujeito possa assumir sua parcela de responsabilidade pelo desenvolvimento do Projeto Pedagógico.
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O estudo se insere na linha de pesquisa ‘Trabalho, Movimentos Sociais e Educação’, do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS). Tem como foco de interesse ‘A formação de educadores do campo’. Particularmente estaremos investigando 
a formação de educadores desenvolvida pela Via Campesina Brasil, através do curso de Pedagogia da Terra realizado pelo Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (Iterra), no período de 2003 a 2007, em Veranópolis, Rio Grande do Sul. Tivemos como objetivo geral do estudo 
contribuir com a elaboração teórica acerca da teoria pedagógica, especificamente na formação dos educadores, a luz do projeto histórico socialista que vem sendo desenvolvido e defendido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e incorporado pela Via Campesina Brasil, através do 
curso de Pedagogia da Terra realizado pelo ITERRA/IEJC. Enquanto tese principal apresentamos a seguinte elaboração: os cursos de formação de Pedagogia da Terra, realizados pela Via Campesina Brasil através do ITERRA/IEJC, vêm desenvolvendo uma proposta de formação de educadores do campo 
apoiados em projeto histórico e projeto político-pedagógico revolucionários, numa pedagogia centrada na idéia do coletivo, que realiza o vínculo orgânico entre educação escolar e trabalho produtivo e está articulada a um movimento mais amplo de transformação social, com vínculo internacional. A 
justificativa de nosso estudo, portanto, encontra seu sentido na necessidade vital apresentada como demandas próprias do MST. Assim, este trabalho se insere na agenda de pesquisa do Movimento, na área de concentração educação e formação, sob a linha de pesquisa educação básica do campo e eixo 
temático ‘formação de educadores do campo’. Além disto, a necessidade de estudos aprofundados acerca da temática extrapola este movimento social e abarca, da mesma forma, demandas impostas a todos os movimentos sociais campesinos ligados à Via Campesina Brasil. Desta forma, realizamos a 
discussão do contexto conjuntural brasileiro sob o qual se inserem as políticas publicas para a educação do campo e para a formação de educadores frente a um histórico e acirrado confronto de projetos de classes antagônicas no qual vivemos. Ainda apresentamos neste as diretrizes pedagógicas de formação 
do MST que concebem o curso de Pedagogia da Terra analisado. Debatemos também as principais categorias que serviram de apoio ao estudo dentre as quais destacamos a formação humana onilateral, alienação, projeto histórico, teoria pedagógica e pedagogia socialista. Após desenvolvemos a caracterização 
geral do fenômeno material estudado a partir os elementos que o constituem aprofundando a análise do trabalho pedagógico do curso de Pedagogia da Terra realizado no Iterra. Nas conclusões foi identificado que o trabalho que vem sendo desenvolvido na experiência do Curso de Pedagogia da Terra, 
realizado no Iterra, apesar de sofrer as determinações da forma como o trabalho se estrutura sob o capital, tem apontado possibilidades de alteração do trato com o conhecimento e com a organização do trabalho pedagógico. Possibilita identificar a necessária alteração do trabalho pedagógico abordando o 
conhecimento na sua totalidade. Neste sentido, a possibilidade de essência identificada está na organização curricular a partir da prática, partindo de complexos temáticos, tendo o trabalho enquanto atividade específica do ser humano. Neste sentido, podemos confirmar a tese principal deste estudo na qual 
defendemos que vêm sendo materializadas, através destes sujeitos coletivos do campo, de caráter revolucionário, novas possibilidades de organização do trabalho pedagógico que permitem um direcionamento da formação numa perspectiva onilateral solidificando bases para a construção de princípios que 
orientam uma teoria pedagógica articulada a um projeto de formação de educadores e um histórico superador das relações de produção da vida sob o capitalismo.
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 Este trabalho teve a pretensão de trazer para a academia a discussão sobre a formação do professor leigo no Estado de Rondônia, o qual há aproximadamente três décadas vem tentando zerar o número de professores leigos e para isso tem feito uso de diversos programas de formação. O último deles, e não 
menos importante, o PROFORMAÇÃO, foi o fio condutor na construção desta investigação. Alguns aspectos fundamentais diferenciam o PROFORMAÇÃO dos outros programas, como, por exemplo, a riqueza de seus conteúdos, as novas técnicas, que, para de Rondônia, realmente são novas, e o 
cumprimento da nova LDB 9394/96 no que se refere à titulação. Diante desse contexto minha alma migrante, vestida com trajes de mortais procurou abordar o Programa com os seguintes questionamentos: Qual a proposta do PROFORMAÇÃO como discurso oficial? Que necessidades de qualificação 
(capacitação) privilegiou? Até que ponto estas necessidades de qualificação atendem às exigências regionais, culturais, sociais e educacionais? Ao mesmo tempo, me interessou contrapor este discurso ao que ele de fato provocou nos professores formados pelo Programa e nos formadores que atuaram nele, 
perguntando: Qual o sentido/significado atribuído à proposta do PROFORMAÇÃO pelos Professores Cursistas, pelos Professores Tutores e pelos Professores Formadores? Para ver e compreender essas manifestações fiz uso da pesquisa qualitativa, do tipo etnográfico, com base em pressupostos 
fenomenológicos-qualitativos, utilizando-me dos seguintes instrumentos: Observação Livre, Entrevista Semi-estruturada, Exame de Documentos e Diário de Campo. Dentre os achados da investigação algumas categorias se destacaram: concepção de docência - através dela foi possível perceber a luta dos 
professores em prol da profissionalização. Na categoria avaliação dos conteúdos/temáticas - evidenciaram-se três posicionamentos: para alguns, elas traziam em seu bojo novas técnicas e conhecimentos necessários para o professor executar uma aula de qualidade; para outros, elas encontravam-se distante da 
realidade local; e, para um terceiro grupo, a questão era que, para cultura local, a construção do conhecimento não é um valor. Já na categoria Avaliação dos Recursos e Metodologia - percebeu-se muitas contradições entre os formadores e a presença marcante de receituários. Na categoria Relação entre os 
Atores - a disputa de campo/território foi acirrada, o que parece ter fragilizado o desenvolvimento do Programa. A categoria Impactos causados pelo PROFORMAÇÃO - revelou que: legalmente os professores deixaram de ser leigos; apropriaram-se de novas técnicas e de vocábulos inerentes ao campo da 
educação, porém não conseguiram apropriar-se do conhecimento que subjaz a esses vocábulos. Essas análises foram favorecidas pelo diálogo com os autores: Pierre Bourdieu, Terezinha Rios, Maurice Tardif, Antônio Nóvoa e Paulo Freire. E, assim, suleada por este diálogo, se procurou compreender a 
formação do professor leigo em Rondônia, no intuito de, para além dela, sugerir uma idéia de formação dialógica permanente, que venha a trabalhar com as quimeras desses professores.
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A presente Dissertação conta uma breve história acerca do cotidiano de um programa de formação contínua de professores municipais, na periferia da Grande Porto Alegre, que iniciaram a lecionar no SEJA -Serviço de Educação de Jovens e Adultos- proposta político-pedagógica de Ensino Fundamental 
Regular de Jovens e Adultos. O pesquisador, aceito como partícipe reflexivo pelo grupo de professores de uma escola, desenvolveu uma modalidade de Pesquisa-Ação buscando contribuir na identificação e solução das situações-problemáticas que surgiram ao longo do referido programa de formação. A 
dissertação teoriza alguns saberes emergentes e vivenciados na pesquisa-em-campo : concepção de currículo, prática docente e política de formação contínua de professores para o Ensino Fundamental Regular de Jovens e Adultos; bem como, concepção de pesquisa educacional na escola. Durante a pesquisa-
em-campo, o pesquisador-em-ação assumiu um posicionamento político de "parceria crítica" com o grupo de professores frente aos conflitos políticos surgidos nas relações destes com a respectiva Secretaria de Educação, gerando , por sua vez, outros conflitos devidamente discutidos no texto. Em função 
desses conflitos e demais circunstâncias a pesquisa sofreu alterações no seu objeto inicial de estudo, bem como nos respectivos procedimentos específicos, seguindo, portanto, a flexibilidade metodológica inerente à Pesquisa-Ação. São propostos princípios político-pedagógicos para as políticas públicas de 
formação contínua de professores para o Ensino Fundamental Regular de Jovens e Adultos. No relato reflexivo dessa caminhada o pesquisador encontrou seu próprio processo de aprendizagem, suas lacunas e limites de formação - vivência aproveitada em sua prática docente acadêmica.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200134742
001013001P5

nilce helena 
poiatti danaga

aparecida barco 
soler huet

Desenvolvimento de um programa 
educacional de formação continuada - o 
tornar-se educador a partir de reflexões 
e (trans)formações em busca de 
melhoria do ensino e da aprendizagem

formacao continuada de professores; 
profa; ensino-aprend;

A democratização do ensino, favorecida pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, abriu oportunidades de educação para todos e intensificou a necessidade de mudanças no sistema educacional para melhorar a qualidade de ensino. Em busca da 
redução do fracasso escolar, as políticas públicas para educação têm sido pródigas na multiplicidade de programas de alfabetização, avaliação, recuperação de conteúdos não aprendidos e até mesmo de utilização dos espaços físicos escolares. A capacitação de professores também passou a ser preocupação do 
Ministério da Educação e, em meio aos programas educacionais em andamento, é instituído, em 2001, com a colaboração dos sistemas municipais de ensino, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA). Trazendo um curso de aprofundamento de conteúdos e procedimentos didáticos 
com fundamentação teórica assentada em uma vasta bibliografia de caráter psicológico e sociológico, este Programa tinha como proposta inicial orientar os professores e propiciar o desenvolvimento de suas competências na alfabetização. Mas, até que ponto as atividades propostas pelo PROFA 
transformariam a prática educativa dos professores e promoveriam melhoria real na aprendizagem das crianças? Buscou-se resposta a esta questão desenvolvendo-se este estudo de caso por meio de investigação qualitativa, tendo-se como objetivos conhecer integralmente o PROFA, assinalar cada passo da 
proposta, verificar se as atividades sugeridas estavam sendo aplicadas nas salas de aula do ensino fundamental e averiguar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Associando estudo bibliográfico, análise documental, entrevistas e observação participante, foi acompanhado durante o ano letivo de 
2002, o trabalho em sala de aula das professoras de primeiros anos da Escola Municipal de Educação Fundamental ?Coronel Tobias?, no município de Descalvado (SP). Constatou-se que a aplicação das orientações metodológicas do PROFA propiciou o progresso das crianças em relação à leitura, 
interpretação oral e escrita e produção textual, porém foi insuficiente para conseguir que todas as crianças tivessem o mesmo aproveitamento durante o ano letivo. Constatou-se também, pela adesão das professoras às propostas apresentadas, que os subsídios oferecidos pelo PROFA estavam sendo aceitos e 
aplicados no cotidiano escolar. Concluiu-se que se faz relevante a necessidade de valorização de paradigmas de Formação que promovam a preparação de professores mais reflexivos e comprometidos com a educação a fim de que conteúdos didáticometodológicos oferecidos em Programas dessa natureza 
sejam incorporados efetivamente na prática profissional diária dos educadores. Tanto quanto políticas públicas eficientes, o engajamento pedagógico de todos os profissionais da área é igualmente importante para se obter melhorias na educação, incluindo o comprometimento entre professores, coordenadores, 
supervisores e diretores de escola. Não há possibilidade de se concretizar mudanças sem que também os educadores envidem esforços para alcançá-las, empenhando-se em cumprirem a sua parte no processo.
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Esta pesquisa procurou identificar se o aumento das médias de proficiências dos alunos do Ensino Fundamental do Estado do Tocantins verificado entre os anos de 2001 e 2007 poderia ser explicado pela melhoria da qualidade dos professores de língua Portuguesa e de Matemática que participaram das 
atividades de capacitação promovidas pela Fundação Cesgranrio nos anos do estudo. A relação entre qualidade docente e desempenho cognitvo de alunos não são fáceis de estabelecer ou de medir, embora no atual cenário da pesquisa já há bastante evidências de que o professor é o mais importante fator 
escolar explicativo do desempenho dos alunos.O Programa de Capacitação conduzido durante seis anos enfatizou a aquisição de habilidades docentes centradas no desenvolvimento do ensino participativo e do trabalho em grupos cooperativos com os alunos, acompanhada de aplicações periódicas de 
avaliações formativas para monitorar o progresso dos alunos. A proposta de mudança da prática docente na sala de aula foi apoiada pela distribuição sistemática de material didático, composto de guias de orientações e de livros para o professor além de cadernos de exercício para os alunos. Com o objetivo de 
investigar se houve efeitos positivos do programa de capacitação de professores no desempenho dos alunos foi realizada uma pesquisa de campo com 518 docentes que nos anos de 2007 e 2008 estavam matriculados na 1ª etapa do curso de Pós Graduação lato sensu em Avaliação Escolar nas áreas de Língua 
Portuguesa e de Matemática. As respostas obtidas com os questionários aplicados deram origem a variáveis de participação e uso do material didático que mediante análises de regressão mostraram impactos no desempenho dos alunos. Os resultados encontrados comprovaram a hipótese colocada no início da 
pesquisa que o programa de capacitação docente aumenta aprendizagem dos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental nas escolas que têm professores de Matemática com alto grau de participação no Programa de Capacitação e professores de Língua Portuguesa que disseram usar frequentemente o material 
didático distribuído. Nas conclusões deste trabalho foram discutidas as dificuldades de conduzir programas de capacitação com um modelo de intervenção nos resultados acadêmicos dos estudantes de um sistema educacional concreto, mediante propostas de mudanças da qualificação docente e o simultâneo 
acompanhamento do desempenho dos alunos por um período de tempo relativamente longo. Entretanto, o estudo possibilitou retirar da experiência particular do Tocantins sugestões e recomendações mais gerais e extrapoláveis às políticas públicas de educação continuada voltadas para melhorar a qualificação 
docente e aumentar o desempenho cognitivo dos alunos.
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 A questão central deste trabalho é a recontextualização da performatividade na produção curricular e sua influência na formação docente, no cotidiano escolar. A pesquisa, de caráter etnográfico, foi realizada numa escola privada no município do Rio de Janeiro. O referencial de análise foi o ciclo de políticas 
de Stephen Ball e Richard Bowe (1992, 1998), que articula micro e macrocontextos, além da perspectiva micropolítica da escola (Ball, 1989). Identifiquei uma rede de produção curricular específica, formada pela associação de grupos e instituições, em torno da idéia de ensino diferenciado e de referência de 
qualidade. O discurso de qualidade, apresentado como homogêneo, configurou-se, pela junção de critérios relativos, como uma política discursiva e um mecanismo performático. Concluí que a performatividade se recontextualiza no cotidiano por meio dos sentidos de desempenhos de excelência. Como efeito, 
pude observar a criação de uma identidade fixa de professores que é sujeita ao reformismo por estar associada ao sentido de adaptação, flexibilidade e inovação. Questionei uma hegemonia provisória que produz, simbolicamente, sujeitos prescritores, numa apropriação do lugar de autoria. Como conseqüência, 
observei que os professores são posicionados, simbolicamente, no lugar da execução eficiente, responsabilizados individualmente por esse processo. Constatei que a formação acontece na produção curricular como uma atividade política e prática de enunciação de diferentes grupos, no enfrentamento de idéias 
e interesses, pela busca de acordos e consensos que orientem a ação pedagógica. Diante disso, as identidades criadas, em movimento, na formação docente, no cotidiano escolar, não se revelaram homogêneas.
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O foco na “Formação Continuada de Professores na Transformação da Prática Pedagógica” centraliza a presente dissertação de mestrado, analisando suas descontinuidades de seus desafios. Procuramos caracterizar e explicitar a formação continuada, bem como analisar as relações entre a formação do 
professor e sua prática pedagógica, destacando a questão de se a formação continuada contribui ou não para a transformação da prática do professor. As questões que articularam todo o processo foram enunciadas da seguinte forma: Como desenvolver a formação continuada para esse professor, para esse novo 
tempo, para essa nova escola que está sendo desenhada pelas mudanças que se implementam? De que forma a formação continuada contribui para a transformação da prática pedagógica do professor? Quais os entraves encontrados na realização da formação continuada? O aporte teórico embasou-se em: 
Alarcão, Tardif, Nóvoa, Gadotti, Hargreaves entre outros. As realidades enfocadas nesta pesquisa são duas escolas municipais de ensino fundamental do município de Sapucaia do Sul. Esse estudo utiliza o método de análise de conteúdo para os dados coletados, através de uma abordagem qualitativa, 
utilizando o caderno de campo e entrevistas como instrumentos na coleta dos mesmos. A formação do professor é um processo que não se finaliza com a formação inicial; ao contrário, impõe-se como indispensável a formação continuada em que práticas profissionais se tornem a base da formação. Por isso, a 
formação não se conclui; cada momento abre possibilidades para novos momentos de formação, assumindo um caráter de recomeço, renovação, inovação da realidade pessoal e profissional, tornando-se a prática a mediadora da produção do conhecimento mobilizado na experiência de vida do professor e em 
sua identidade, construindo-se a partir de uma prática interativa e dialógica entre o individual e o coletivo. Na formação continuada, é importante que o professor reflita sobre a sua experiência profissional, a sua ação educativa, o seu mecanismo de ação, que reflita sobre os fundamentos que o levam a agir. 
Aprende-se a fazer fazendo, mas, também, refletindo para uma ação renovada e transformada. E nesse processo de ação-reflexão-ação se desenvolve o saber profissional. Assim, este estudo é uma tentativa de contribuição para as reflexões e os estudos sobre formação continuada na busca de uma prática 
pedagógica significativa e com qualidade
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A presente investigação situa-se no conjunto de trabalhos desenvolvidos pelo LOED/FE/UNICAMP que tratam da temática Formação de Professores. Especificamente, aborda a Formação do Professor de Educação Física a partir da problematização da Formação frente à tendência geral do capitalismo de 
recompor taxas de lucros, o que tem implicações em proposições para a formação de professores defendidas, por um lado, pelos formuladores e implementadores das políticas de governo e, por outro, pelos Movimentos e Fóruns que resistem e reivindicam outras referências emancipatórias para a formação 
humana. Em outras palavras, buscam o múltiplo desenvolvimento das possibilidades humanas e a criação de uma forma de associação digna da condição humana. O teor central da tese é a apreensão dos elementos – nexos internos e determinações históricas – presentes na legislação, nas diretrizes e na 
produção do conhecimento sobre Formação de Professores de Educação Física que permitem reconhecer avanços e retrocessos, bem como as tendências predominantes, resultantes do embate entre os interesses expressos pelos governantes e seus formuladores e os organismos da sociedade que defendem a 
Formação do Professor na perspectiva Emancipatória. Os objetivos do estudo foram materializados a partir da análise de dados de três fontes a saber: a) a literatura, para compreender o reordenamento das relações capitalistas de produção para recompor taxas de lucro e destruir as forças produtivas; b) os 
documentos oficiais das políticas do governo para educação e o ordenamento legal frente aos reajustes estruturais e as reformas do Estado; c) a produção do conhecimento e as propostas de diretrizes curriculares para a formação de professores de Educação Física, reconhecendo tendências da área e suas 
implicações. A análise da literatura permitiu compreender que a Educação Física & Esporte não estão eximidas destas relações. Identifica-se, na produção do conhecimento, na formação acadêmica, na intervenção nas escolas, na mass media e nas políticas públicas os impactos, nexos e determinações do 
movimento geral de ordenamento das relações capitalistas. Concluem-se que os limites da área situam-se: na produção do conhecimento sobre o tema que é ainda incipiente, a-crítica, a-histórica e não vem privilegiando abordagens que contextualizem a formação e a relacionem com as políticas públicas; nas 
propostas de formação acadêmica que, ao longo da história, estão limitadas a concepções curriculares extremamente questionáveis sob o ponto de vista dos avanços científicos e tecnológicos, éticos, morais e políticos hoje disponíveis e relacionados com o horizonte histórico de superação do capitalismo; na 
lógica do mercado com todas as suas conseqüências e a adaptação a um paradigma científico-tecnológico destruidor e concentrador de renda que vem orientando, predominantemente, as reformulações na formação do professor; na intervenção profissional em diversos âmbitos de trabalho, principalmente nas 
escolas, pautadas em uma única perspectiva da cultura corporal - a esportivização, em detrimento de outras; na mídia, com o seu pragmatismo, imediatismo e superficialidade que vem impactando a formação e os currículos, enfatizando as dimensões da espetacularização e da banalização dos acontecimentos 
humanos e sociais, contribuindo para a fetichização das relações; nas políticas públicas, orientadas por uma concepção de Estado, que se quer mínimo nas políticas sociais, na socialização do poder político, no controle dos meios de produção e na distribuição de bens socialmente produzidos e, máximo no 
controle da economia, no controle ideológico da cultura e da educação. Estas políticas são orientadas, hegemonicamente, pelas formulações de agências estrangeiras como o Banco Mundial.
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Esta tese tem como propósito compreender os desdobramentos da formação superior em serviço na vida e no cotidiano escolar de professores de História no interior de Sergipe. A graduação em História foi realizada através da segunda etapa do Projeto de Qualificação Docente (PQD) da Universidade Federal 
de Sergipe, implementado em 1998. Elegemos como sujeitos da pesquisa oito professores com mais de quinze anos de experiência docente que atuam nos Ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas do interior sergipano. A pesquisa empírica privilegiou depoimentos orais destes sujeitos, que versaram 
sobre as memórias de trajetórias de vida, desde a infância até os efeitos da graduação em História, além de relatos de gestores escolares e o acompanhamento das aulas dos professores. Todos os entrevistados têm raízes em localidades rurais e são oriundos de famílias que viviam em condições 
socioeconômicas desfavoráveis. Os relatos apontaram limitações econômicas em suas localidades, fator que contribuiu para os constantes obstáculos na continuidade dos estudos, bem como para as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Sob situações adversas, estes sujeitos permanecem na sala de 
aula, apostando em uma mobilidade social ascendente pela escolarização. Suas verbalizações sinalizaram que a graduação em História, via PQD, possibilitou abertura de horizontes profissionais, modificação na prática pedagógica, mudanças de valores e no espaço social, inclusive de expectativas de vida. A 
partir da análise dos documentos, dos depoimentos e das constatações in loco, ficou evidenciado que a qualificação em serviço, por si só, é insuficiente para alterar a prática docente. Conseqüentemente, a situação do fracasso escolar permanece porque esta qualificação não considera o saber docente em seus 
contextos. Esta pesquisa possibilitou observar que apesar das propostas de mudanças no mundo do trabalho sugeridas pela globalização, as políticas públicas educacionais, têm efeitos ainda modestos no interior sergipano. Apesar de se exigir que os professores tenham qualificação para o exercício do 
magistério, observa-se que não houve mudanças significativas na sua formação. Velhos modelos normativos de currículo não lhes possibilitam avançar qualitativamente no exercício da função que se lhe atribui. Ademais, questões salariais, precárias condições de trabalho e dificuldades de acesso à formação 
continuada, contribuem sobremaneira para a manutenção de práticas muito mais próximas aos saberes adquiridos antes da qualificação em serviço
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Esse estudo insere-se na linha de Formação, Políticas e Práticas em Educação do PPGEdu da PUCRS e faz parte do conjunto de trabalhos/pesquisas produzidos no CEES (Centro de Estudos em Educação Superior /PUCRS). A presente pesquisa teve como tema a formação continuada de professores da 
educação básica, realizada em parceria entre MEC, Instituições de Ensino Superior (IES) e Sistemas Públicos de Ensino (SPE). O objetivo principal foi analisar como um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, selecionado pelo edital SEIF/MEC nº 01/2003, para implementação da Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (REDE), percebeu essa proposta e atuou no processo de formação continuada de professores da educação básica, a partir da fala dos seus executores e da proposta pedagógica. Com essa análise objetivou-se destacar aspectos importantes 
de serem considerados numa iniciativa, como essa da REDE, que venham a contribuir para o desenvolvimento profissional docente e, por consequência, para a melhoria da prática pedagógica. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, inserida no paradigma construtivista, cuja abordagem utilizada para 
investigação foi o Estudo de Caso, realizado no CAEF - Centro de Artes e Educação Física, sediado na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Além de envolver a pesquisa bibliográfica sobre o tema em estudo, a coleta do material para a realização do trabalho teve como fontes: análise 
documental, observação direta e entrevistas. Os dados coletados foram examinados a partir da metodologia da Análise Textual Discursiva (MORAES & GALLIAZI, 2007). O aporte teórico tem base em autores como: Contreras (2002), Marcelo (1999), Pérez Gómez (1998), Tardif (2002), Perrenoud (2002), 
Nóvoa (1995), Candau (1998), Rios (2003), entre outros. O estudo permitiu destacar alguns importantes aspectos de serem considerados numa proposta, como a da REDE, entre eles: a consideração das necessidades dos professores na planificação das ações; a avaliação sistematizada da elaboração, execução 
e resultados das ações; a profissionalização dos formadores. Palavras-chave: Formação Continuada - Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica - CEES/RIES – Políticas de formação docente – Práticas de formação docente
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Esta dissertação é o resultado de pesquisa sobre a relação museu/escola, tendo como objeto a Escola da Ciência – Biologia e História (ECBH), criada em 2001, pela Secretaria Municipal de Educação de Vitória (ES), com o propósito de “qualificar o ensino”. Para uma melhor compreensão deste objeto e 
considerando a formação continuada de professoras/es, tomou-se o conceito de fronteira como eixo, dividindo-se o estudo em três partes, respeitando suas interseções: o pensamento instituído (análise da documentação oficial e observações), a percepção das/os usuárias/os professoras/es (análise de 
questionários e entrevistas) e uma reflexão compartilhada com um grupo de professoras que atuam no primeiro segmento do Ensino Fundamental (oficina pedagógica), visando a desenvolver propostas alternativas ao trabalho ali realizado. Reconhecendo tratar-se de uma proposta inovadora dentro de um 
Sistema Municipal de Ensino, baseou-se principalmente no pensamento de Boaventura de Sousa Santos, na tentativa de verificar quais racionalidades estão presentes nas práticas educativas ali desenvolvidas. Ampliou-se a discussão por meio dos conceitos de identidade e memória, sobretudo voltados para a 
dimensão global/local e para a perspectiva dialógica na formação continuada de professoras/es. Nesse sentido, as contribuições de Stuart Hall e Henry Giroux foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Concluiu-se que, para além de uma oferta indiscriminada, a experiência “museal”, pautada na 
educação para o patrimônio pode contribuir na qualificação do ensino e na formação de professoras/es, desde que seja respeitada uma dimensão dialógica que permita encampar a proposta museológica, não apenas como complemento da escola formal, mas com propostas próprias, referenciadas, sobretudo, 
em uma racionalidade estético-expressiva e registradas em um projeto pedagógico.
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Esta tese é sobre a formação inicial do professor pesquisador universitário. Insere-se na Linha de Pesquisa, “Universidade: Teoria e Prática”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo de caso, de natureza quantitativa e qualitativa, abordado 
pelo materialismo histórico-dialético. O egresso do PIBIC/CNPq da UNEB se torna um professor pesquisador universitário, visto que esse Programa objetiva inserir o ex-bolsista, em um mestrado e doutorado, foi a hipótese principal de trabalho da pesquisa. Para onde irão, depois de formados, esses mestres e 
doutores, oriundos do programa de PIBIC/CNPQ-UNEB? Imaginamos que para a universidade. O objetivo geral do estudo é conhecer, analisar e explicar as contradições, harmonias, correspondências e diferenças existentes entre a formação inicial do professor pesquisador universitário, realizada pelo 
PIBIC/CNPq/UNEB e a prática profissional de seus egressos. Trabalhamos com questionário eletrônico, entrevista semi-estruturada e análise de documento. Detalhadamente analisamos as Resoluções Normativas do PIBIC/CNPq e realizamos a pesquisa empírica, utilizando os demais instrumentos de coleta 
de informações. Com o questionário eletrônico, pretendíamos atingir uma população de 127 egressos do PIBIC/CNPq-UNEB (período 1997-2007), mas alcançamos uma amostra casual de 87 egressos (69,0%), no período de coleta de fevereiro a outubro 2007. Fizemos um recorte para uma sub-amostra de 21 
egressos, que afirmaram estar na docência do ensino superior. Entrevistamos oito egressos, escolhidos por critérios pré-estabelecidos, da amostra casual. Buscamos entender o movimento histórico da formação inicial do professor pesquisador universitário, egresso do PIBIC/UNEB, no tempo atual da 
educação superior brasileira, cujo estágio de desenvolvimento é produto histórico das relações da universidade, com as políticas de C&T que buscaram a incorporação da Inovação, como alavancadores do desenvolvimento econômico, no Brasil. Nesse processo, localizamos o surgimento de associações e 
órgãos que apoiaram a formação de recursos humanos para a pesquisa, como elementos de P&D. Dentre esses, relevamos o surgimento do CNPq (1951), com a criação da Bolsa do Estudante que viria a se tornar o PIBIC/CNPq (1989). Submetido a um ritmo, cujo tempo é sinalizado por contradições 
ocorridas, no interior desse processo histórico, situamos as mudanças profundas, ocorridas na educação superior. Resultado de condições econômico-sociais - da luta de classes interna no país - certas correlações de forças, vão se materializando em acordos políticos, cujas legislações vão moldando as 
características da universidade, quando lhe designa determinado papel que, depois, se contrapõe a outra finalidade maior. As fala dos egressos, meditada pelo materialismo histórico-dialético, expressam o refutamento da tese. Embora os resultados demonstrem que os egressos do PIBIC/UNEB estão 
alcançando o mestrado, na medida julgada satisfatória pelo CNPq, julgamos que, um professor da educação superior, nas condições de existência, segundo demonstramos, não poderá desenvolver pesquisa de um bom nível de qualidade. Estatísticas maiores evidenciarão o crescimento “acelerado” de mestres e 
doutores, mas a ciência nesse país preciso dar o salto qualitativo. É indispensável que a formação de novas gerações de pesquisadores esteja voltada para o esforço intelectual de conversão do modo formal, para o modo dialético de pensar. A preparação de novas gerações de pesquisadores deve contemplar 
uma formação geral, filosófica, metodológica, orientada para a transformação qualitativa da produção acadêmico-científica do país, partindo de uma concepção do pesquisador, como um trabalhador, não como um ser idealizado e talentoso. O Brasil precisa formar uma “elite de intelectuais” autoconsciente e 
crítica, de modo a superar o atual modo de produção capitalista.
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 Este estudo enfoca o trabalho docente nas universidades públicas estaduais paranaenses. Percorre-se, inicialmente, a trajetória histórica da docência na universidade buscando explicitar a ação docente inerente aos diferentes modelos de universidade constituídos ao longo do tempo. Dimensiona-se o trabalho 
docente na universidade como trabalho intelectual e recorre-se a teóricos que sustentem tal posição. Detecta-se o estado do conhecimento nas temáticas trabalho e educação e educação superior. Em seguida, problematiza-se o atual contexto marcado pela reestruturação produtiva e pela reforma de Estado e as 
transformações pelas quais vem passando a universidade brasileira. A partir daí o estudo volta-se para seu objeto mais específico e discute a implantação do sistema de ensino superior em suas relações com o processo de desenvolvimento econômico e político do Paraná. No sentido de atribuir movimento e 
dar atualidade à situação docente, recorre-se a dados relativos ao período 1990-2006 obtidos junto ao Censo/INEP, órgãos governamentais, sindicatos e trabalhos acadêmicos, bem como se aproxima do cotidiano docente por meio de entrevistas realizadas com trinta e seis docentes vinculados a três 
universidades públicas estaduais. Analisa-se as entrevistas feitas com os docentes e discute-se tendências observadas nos dados coletados. Postula-se a constituição de uma nova métrica do tempo e uma nova espacialização no trabalho docente resultante das mudanças político-econômicas, cuja tônica é a 
gradativa desobrigação do financiamento público e a mercantilização do conhecimento através da privatização de cursos e da inovação tecnológica subordinada. Aborda-se algumas repercussões das condições objetivas sobre as atividades acadêmico-científicas e políticas do corpo de professores como o 
envolvimento deste com práticas do quase-mercado educacional, a falta de tempo para o trabalho de cunho intelectual e o esvaziamento da política sindical.
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Este trabalho tem por objetivo analisar os cursos de Especialização a Distância ofertados pela Coordenadoria de Educação a Distância (CED) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no que se refere à intenção dos alunos, mencionada nas solicitações de ingresso ao curso, e às orientações 
programáticas das ementas, visando à missão institucional, tendo presente a expansão dos cursos de especialização a distância, as políticas que os norteiam e a acelerada introdução das tecnologias digitais. Foram analisadas as cartas de intenções dos alunos e as ementas dos cursos Orientadores Pedagógicos 
em Educação a Distância e Educação em Artes e Novas Tecnologias, bem como o oferecimento da modalidade a distância em cursos de especialização em universidades brasileiras, através de estudos de dados estatísticos do Ministério de Educação Cultura (MEC) e do Anuário Brasileiro Estatístico de 
Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD). Também foram verificados documentos, planos e pareceres de aprovação dos cursos. Consideraram-se, como aportes teóricos, autores como Castells, Vianney, Medeiros e Faria, Pretti, Niskier e Franco. Os resultados do estudo permitem-nos afirmar que: (a) o 
mundo tem experimentado, a partir dos anos 1990, uma mudança significativa na forma de relacionamento político, social, econômico e cultural; (b) a informatização da sociedade, os ambientes virtuais e as redes de informações têm proporcionado mudanças de hábitos no cotidiano do ser humano; (c) a Lei 
de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBN), aprovada em 1996, concedeu abertura ao oferecimento de cursos de especialização na modalidade a distância; e (d) o aumento dos cursos de especialização a distância alcançou aceitação pelos alunos através do uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, facilitando 
seu acesso aos cursos. Também é possível inferir que a sociedade informatizada e conectada em redes tem efeitos sobre a dinamização de várias de suas atividades, e uma delas é a educação
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A dissertação estuda as articulações entre a teoria e a prática no processo de formação de alfabetizadores de adultos, no âmbito do Programa Alfabetização Solidária na cidade nordestina de Carira-SE, ao longo de quatro cursos semestrais desenvolvidos por equipe de docentes e pesquisadores da PUC-Rio, no 
biênio 1998-2000. Com base na literatura corrente (Tardiff, Nóvoa, Candau et al.) é desenvolvido um quadro de referências, contendo construtos e dimensões analíticas sobre competências básicas associadas à formação teórico-prática de alfabetizadores de adultos. Este quadro de referência permite então o 
estudo de campo sobre as articulações teoria-prática, seja através de questionários e entrevistas aplicados a 48 alfabetizadores carirenses, seja por uma análise qualitativa e quantitativa dos conteúdos e ênfases dados na própria programação dos quatro cursos de formação desenvolvidos pela equipe da PUC. 
Sobre a base de dados da pesquisa, são então delineados os ajustamentos, adaptações e rupturas que foram ocorrendo ao longo do processo de institucionalização da proposta político-pedagógica vivenciada pela equipe da PUC-Rio, destacando-se como em cada um dos quatro cursos realizados observa-se uma 
constante rearticulação entre a teoria e a prática no processo formativo de alfabetizadores de adultos no contexto do PAS no Nordeste
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Esta tese decorre de uma pesquisa sobre a formação de professores em nível da graduação na modalidade Educação a Distância - EAD realizada na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Trata-se de um estudo de caso que analisou como se dá o processo de formação de professores no curso de 
Pedagogia, na modalidade EAD, no pólo situado no município de Criciúma a partir dos tutores e estudantes. Analisa-se as percepções sobre a formação de professores, a expansão da educação superior na modalidade EAD, o projeto pedagógico do curso e o processo de constituição da tutoria. A abordagem 
da pesquisa foi predominantemente qualitativa. Os sujeitos da pesquisa são os tutores e estudantes do curso investigado. As técnicas de coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada com 14 tutores, a aplicação do questionário com 194 estudantes e a análise documental. Os dados coletados foram 
sistematizados a partir dos princípios da análise de conteúdo. Para aprofundar a compreensão do objeto de estudo, foi necessário buscar o entendimento das políticas de educação, em especial, aquelas destinadas à formação de professores, inspiradas nas recomendações de organismos internacionais e levadas a 
cabo pelo Estado brasileiro a partir da década de 90 do século XX. De modo complementar buscou-se o estudo de diferentes autores que tratam da formação de professores e suas relações com as perspectivas de formação materializadas na modalidade EAD. Os estudos de Tardif (2003), Tardif; Lessard 
(2006), Tardif; Lessard; Gauthier (s/d), Popkewitz (1997, 2002), Moraes (2003), Contrerás (2002), Laval (2004) foram fundamentais para compreender e analisar teoricamente as percepções de tutores e estudantes acerca da formação de professores realizada na modalidade EAD. Este estudo mostra como nas 
políticas educacionais brasileiras os professores passam a ser protagonistas das reformas educacionais na medida em que precisam ser formados para formar os sujeitos para o mundo do trabalho. Na percepção dos tutores entrevistados, aprender a ser professor não é apenas estudar os cadernos pedagógicos, 
significa também ter acesso à ambiência universitária onde os estudantes terão contato com diferentes professores e a participação nas diversas oportunidades de aprendizagem oferecidas em uma universidade. A pesquisa demonstra as dificuldades dos tutores de diferenciar na prática as funções de tutor e 
professor, principalmente nos momentos onde há intensificação do seu trabalho. A busca desses estudantes pela graduação na modalidade EAD dá-se pela flexibilidade de tempo e pela gratuidade, uma vez que a baixa renda salarial dos mesmos os impedia de fazer curso superior presencial em universidades 
que cobram mensalidades. Para os estudantes e os tutores, a melhoria do curso requereria investimento na estrutura física, ampliação dos tempos presenciais para estudo, acesso às tecnologias e a construção de práticas de planejamento coletivo. Tanto os estudantes quanto os tutores avaliaram de forma 
positiva a formação de professores realizada na modalidade EAD, apesar de perceberem as limitações desse processo.
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Nesta pesquisa, pretende-se analisar e justificar a parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através do campus de Aquidauana e Prefeituras dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti e Nioaque, na elaboração e execução do Programa 
Interinstitucional de Formação de Professores em Serviço, para atuarem na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, nos referidos municípios da região geoeducacional de Aquidauana, especialmente em atendimento à demanda da zona rural: assentamentos e áreas indígenas. Pretende-se, no 
decorrer da leitura do texto, analisar os limites e possibilidades dessa parceria, num contexto contemporâneo de discussão e reformulações legais, que se consolidam na tentativa de transformação dos antigos parâmetros de formação de professores para a Educação Básica. A metodologia utilizada para o 
estudo de caso tem, como aporte, a análise de literatura específica na área, incluindo-se a produção de Mato Grosso do Sul; legislação e normas; documentos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Educação do Estado; relatórios parciais e finais; depoimentos dos usuários, pessoal 
de apoio em cada município conveniado, bem como Parecer Final da Comissão de Verificação, do Ministério de Educação, para reconhecimento do Curso de Pedagogia, do referido programa. A oferta do curso ocorreu de forma sistemática e presencial, em regime modular, durante as férias escolares dos 
professores, que se deslocavam para o campus de Aquidauana, para freqüência às aulas, reservando-se o turno noturno para encontros, palestras e preparação de trabalhos e estudos acadêmicos. Como transposição didática das atividades, nos intervalos entre os módulos, os docentes envolvidos atuavam na 
base dos municípios, orientando e supervisionando as atividades dos acadêmicos docentes nas escolas campo. A proposta de parceria propiciou a formação em nível superior, de professores em serviço, com qualificação em nível médio, para atendimento às novas exigências legais e necessidades das 
demandas na melhoria da qualidade de ensino na região. Igualmente, a parceria provocou profunda reflexão sobre a necessidade de os professores se organizarem; de as secretarias municipais serem ocupadas por profissionais com formação superior e de redefinição dos planos de cargos e salários. Para 
apontamento dos limites e possibilidades desse tipo de oferta, consideraram-se como fatores relevantes a organização curricular das ementas das disciplinas, o perfil profissional e as competências relacionadas no Projeto Pedagógico do curso, associação entre teoria e prática, os pressupostos metodológicos e o 
espaço curricular, que contempla as especificidades para a formação do professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, num mesmo curso, com duração mínima de quatro anos. Após a leitura do texto, constata-se que a parceria saudável, entre a universidade e prefeituras, contribui para 
o desenvolvimento da região e garante, na escola, a presença de profissionais comprometidos com a qualidade do ensino, destruindo históricas práticas pedagógicas.
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O programa especial de formação docente objeto de estudo deste trabalho, foi instituído pela LDB 9394/96 em seu art. 63, respaldada pela Res. n.02/97, programa este implantado em virtude da necessidade de habilitar aqueles que hoje, no país, estão exercendo o magistério, mas não são habilitados. A 
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE/MG, vem oferecendo este programa desde 1998. Sendo uma experiência nova no país e debatida por acadêmicos e pesquisadores, investigar a proposta curricular e a prática pedagógica de professores de Física egressos desse Programa e que atuam em escolas de 
ensino médio, se reveste de extrema importância, porque poderá nortear a avaliação de suas possibilidades e limites para a formação de professores nessa área. O estudo teve como objetivo específico o Programa, ou seja, o seu currículo. Este proporciona o desenvolvimento das necessidades formativas do 
professor de Física? A metodologia se caracterizou como estudo de caso sendo os dados coletados a partir da documentação de proposta de reconhecimento do curso e de questionário com perguntas estruturadas respondido por 13 (treze) alunos egressos do Programa da UNIVALE. Foi analisado a partir de 
referenciais pré-estabelecidos.. A análise aponta as possibilidades e limites da formação de professores em programas dessa natureza. Identificou-se que o Programa Especial de Formação Docente em Física nas suas intenções educativas apresentou uma proposta de romper com a racionalidade técnica e, dado 
o perfil do aluno ingressante, tem meios de formar dentro do modelo da racionalidade prática. Quanto às necessidades formativas notou-se que o Programa tem possibilidades de desenvolver as competências disciplinar, didática e dialógica à semelhança dos cursos de licenciatura usuais, desde que a instituição 
proponente se oriente por parâmetros e diretrizes aceitos por acadêmicos e pesquisadores. Aponta-se para a criação de uma cultura de avaliação por educadores internos à instituição e externamente por órgãos competentes
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O presente trabalho analisa a implantação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana em um curso de Pedagogia. Considera-se a interferência do institucional e da cultura da organização, bem como, as características 
do Estado brasileiro pós-1995 nas formas de apropriação das DCN em questão pelos atores envolvidos e seu reflexo na reorganização do curso de Pedagogia. Apoiamo-nos na concepção de raça como construto social e de racismo como categoria operante nas relações sociais no Brasil. Buscou-se identificar e 
analisar práticas educativas relacionadas a educação para as relações étnico-raciais considerando-se a categoria prática escolar. As práticas escolares são analisadas no sentido de sua contribuição para o rompimento com os processos de exploração do humano no contexto da sociedade capitalista, 
considerando-se especialmente a categoria raça-etnia, na inter-relação com classe social. Pôde-se constatar que a cultura da organização, o contexto político (reforma do Estado) e as iniciativas individuais de professores e de alunos/as interferem na prática escolar relativa a implantação das diretrizes estudadas. 
Articula-se a análise da implantação das DCN de relações étnico-raciais o papel dos organismos internacionais bem como de uma organização não-governamental denominada Educafro. O curso de Pedagogia investigado é o da Universidade São Francisco – Bragança Paulista/SP local que, a partir de 
determinados critérios demonstrou ser o melhor lócus para o desenvolvimento do trabalho de campo.
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 Esta investigação analisa a produção de políticas para a formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental no Brasil, a partir da abordagem do ciclo de políticas, proposta por Stephen Ball, e da vertente analítica das comunidades epistêmicas. É defendido, também, que o currículo é uma 
política cultural pública, na qual a produção de hegemonia (Ernesto Laclau) depende de articulações provisórias e precárias entre demandas educacionais. É focalizada a produção das políticas nos contextos de influência e de definição de textos políticos, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB/96 (Nº 9.394/96), considerando o período de 1996 a 2006. É destacada a produção de demandas e articulações políticas em torno das políticas para a formação de professores, pela ação de sujeitos e grupos sociais que constituem comunidades epistêmicas, no decorrer desses dez anos, capazes de 
influenciar, em maior ou menor grau, a definição dessas políticas, ao disputarem discursivamente a hegemonia de seus projetos. Seleciono nesta investigação textos produzidos pelas comunidades epistêmicas, apresentados em eventos da Anped, Anfope e Endipe e textos de definições curriculares dirigidos à 
formação de professores no período analisado. A partir da análise da convergência de discursos e proposições das comunidades epistêmicas nos textos de definições curriculares e da interpenetração de discursos entre os contextos de influência e definição de textos políticos, é argumentado que os diferentes 
discursos produzidos nos variados contextos de definição curricular são marcados pela hibridização (Nestor García Canclini) dos discursos, resultado de processos de recontextualização (Basil Bernstein). Os documentos curriculares da formação de professores para os anos iniciais são marcados pela 
ambivalência, resultado do complexo processo em busca da legitimidade por parte de diferentes grupos que atuam na produção da política curricular, hegemonizando diferentes projetos para a formação de professores. Nesse processo, são priorizados os discursos sobre: o protagonismo docente, 
profissionalização docente como eixo, a centralidade da prática e os projetos curriculares em disputa.
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A idéia central da pesquisa apresentada aqui refere-se ao estudo dos projetos de reforma educacional surgidos no Brasil durante as décadas de 50 e 60, utilizando como fontes principais os discursos daquelas instituições que, a partir da estrutura estatal, estavam encarregadas de produzir o conhecimento que 
fundamentaria as novas políticas educacionais - os Centros Regionais de Pesquisa Educacional. De modo a obter um contraponto a este discurso "oficial", realizou-se também a análise dos discursos dos professores primários a respeito dos temas vinculados à reforma do ensino, por meio dos textos produzidos 
por suas associações representativas nos estados que sediaram os Centros Regionais de Pesquisa Educacional: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O período considerado para estudo compreende a década de cinqüenta, momento de grande efervescência entre as entidades do 
magistério primário, com a promoção de congressos nacionais - até o ano de 1971, quando da promulgação da LDB 5.692, que representou o marco de um novo período com relação ao estatuto profissional do professor primário, com a instauração do primeiro grau de oito anos. Este período também 
corresponde à trajetória dos Centros Regionais, que foram oficialmente instalados em 1955 e funcionaram até o início da década de 70, sendo extintos entre 1973 e 1975. A questão básica que norteia o desenvolvimento da tese é um esforço de compreensão dos mecanismos e processos de concepção das 
reformas a partir de dois lugares diversos do campo educacional que corresponderiam, de modo geral, às instâncias de produção da teoria e das representações sobre as práticas educacionais. Não se trata aqui de analisar os processos de reforma concretos, mas das formulações a respeito do tema e do conjunto 
de significados que o acompanha. A teoria dos campos, de Pierre Bourdieu foi utilizada como principal referente teórico, sendo complementada por outros autores quanto a temas específicos, como por exemplo profissão docente (Abbott, Nova, Bourdoncle) e a análise específica da reforma educacional 
(Popkewitz).
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saionara 
cristina 
bocalon

maria amelia 
sabbag zainko

Dilemas e perspectivas da política 
nacional de formação de professores: 
um olhar a partir do decreto nº 
6.755/09

pesquisa politicas e 
gestao da educacao

politicas educacionais; formacao de 
professores

O estudo desenvolvido intenta a análise da política de formação de professores instituída pelo governo federal mediante o Decreto nº 6.755/09. São investigados, para tanto, as ações e programas estabelecidos no governo Lula para a formação e valorização profissional, facetas indissociáveis para a garantia de 
um padrão de qualidade na formação dos que atuam na educação básica. A fundamentação da análise toma como marco o processo de redemocratização do final do século passado, no Brasil e nos países da América Latina, e a ânsia por liberdades e melhorias sociais que mobiliou esta população. Resgata as 
concepções de sociedade que tal ideário pretendeu defender por meio da educação, bem como o revés sofrido com a adoção de políticas e reformas neoliberais da década de 1990. Traz ainda, sob a luz da legislação federal, as políticas educacionais deste último século com a finalidade de compor as 
transformações que o desenvolvimento de nossa sociedade exigiu e as respostas que os governos introduziram ao longo das décadas para suprir as demandas da população por escolarização. Este recuo possibilita a apreensão de várias questões que não solucionadas perpetuam-se e dificultam a elevação dos 
padrões de educação. Com o início do século XXI uma nova possibilidade de crescimento econômico e redução das desigualdades sociais se apresenta, pela ascensão no plano federal de um governo auto-proclamado democrático e contrário ao ideário neoliberal e ao viés mercadológico das políticas da década 
anterior. O compromisso de educação de qualidade para todos estabelece a revisão de políticas e a promulgação do Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE. Nesse contexto, este trabalho indaga: O que leva o governo federal a instituir a política nacional de formação de professores? Como esta política 
foi construída? Qual sua abrangência e como será implementada? Estas indagações direcionaram a pesquisa documental nos textos acadêmicos e legislação educacional no que tange a formação de professores. O resultado a que se chegou, contingenciado pelo curto período de aplicação da nova legislação, em 
que pese o caráter progressista da política, permanece antigos entraves apontados como dificultadores da qualidade da educação que nossa sociedade aspira.
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salatiel dos 
santos 
hergesel

mariley simoes 
floria gouveia

A participação do sindicato dos 
professores do ensino oficial do estado 
de são paulo (apeoesp) na formação 
politico-pedagogica do professor

desenvolvimento 
humano, psicologia 
e educacao

projeto pedagogico ; formacao 
profissional ; educacao ; trabalho 
pedagogico em equipe ; gestao 
democratica

Esta pesquisa pretende discutir a proposta de formação político-pedagógica oferecida pela APEOESP aos seus associados. Ela foi realizada a partir da inquietação em compreender a(s) dificuldade(s) que os professores têm em articular o conteúdo específico de cada disciplina às questões sociais, econômicas e 
políticas vivenciadas por eles e pelos estudantes. A pesquisa revelou que o sindicato, teoricamente, tem um projeto político-pedagógico que norteia a sua estrutura e funcionamento pautado na gestão democrática, na autonomia sindical, na reflexão crítica sobre a prática, na aproximação entre teoria e prática e 
na articulação entre o político e o pedagógico. A APEOESP defende que esses princípios estejam inseridos na formação dos professores, na prática docente e na gestão das escolas públicas estaduais de São Paulo. Demonstrou-se também o interesse da entidade na politização dos professores para melhoria da 
articulação entre o específico da sala de aula com as questões sociais, políticas e econômicas do Brasil e do mundo. Porém, o sindicato deve retomar os investimentos em cursos de formação contínua para professores pautado nos princípios político-ideológicos que norteiam o trabalho sindical, como 
instrumento para politizar a categoria visando a articulação do campo pedagógico com o político-social. A melhoria da qualidade do ensino e das condições de trabalho também deve ser buscada
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salete gerardi 
de lima chrun

ana clara 
bortoleto nery

Formação de professores da educação 
infantil no paraná: políticas e legislação 
educacionais (1961-1996). 

filosofia e historia 
da educacao no 
brasil

educacao infantil; formacao do 
professor; politicas educacionais;

Esta dissertação aborda o tema da formação de professores da educação infantil no Paraná através do estudo das políticas e da legislação educacionais implementadas entre 1961 e 1996, com o objetivo principal de reconstituir a trajetória de formação do professor paranaense. Este período justifica-se pelas 
modificações promovidas pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação e pelas reformas educacionais no país. O estudo fundamenta-se em uma análise documental qualitativa a partir de fontes bibliográficas da legislação: a LDB nº. 4.024/61, as reformas nº. 5.540/68 e nº. 5.692/71, a LDB nº. 9.394/96, a Lei 
nº. 4.978/64 – Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná, no tocante à formação do professor de educação infantil, e a Deliberação nº. 034/93 do CEE-PR, que estabelece as normas de formação para atuar na Educação Infantil, além das Propostas Curriculares do Magistério, dos Referenciais para 
Formação de Professores, dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil, e outros documentos oficiais que dizem respeito a este nível de ensino. Essas análises são mediadas pelas contribuições de Arce (2001), sobre as políticas para a educação infantil; Campos (1994), sobre a formação de 
professores na educação básica e as políticas de educação infantil; Kramer (2005), com a discussão da política do pré-escolar no Brasil e a formação dos profissionais de educação infantil; Kishimoto (1999), com as políticas de formação profissional para educação infantil; Kuhlmann Júnior (1998), sobre 
infância e educação infantil; Pimenta (1997), com reflexões sobre a formação de professores para a educação infantil e políticas de formação do profissional de educação infantil; e Rocha (1999), também sobre a formação de professores de educação infantil. Percebeu-se, neste percurso traçado, a 
especificidade do profissional de educação infantil, as políticas instituídas para a sua formação e a relevância que este profissional adquiriu no processo histórico.
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samara carla 
lopes guerra 
de araujo

dalila andrade 
oliveira

Ser professor coordenador pedagógico: 
sobre o trabalho docente e sua 
autonomia

politicas publicas e 
educacao

gestao democratica; trabalho 
docente; educacao;politicas pub

As reformas educacionais dos anos de 1990 determinaram transformações naorganização escolar que foram orientadas por uma ênfase no trabalho coletivo e naparticipação da comunidade na gestão escolar. Essas transformações resultaram em novasdemandas e funções para os trabalhadores docentes. O 
trabalho do professor passou aabranger, desde então, um conjunto de atividades que se estendem para além da sala de aula, o que repercute sobre a identidade profissional desses trabalhadores. Percebe-se que, à medida que a escola se reorganiza e toma decisões consideradas mais democráticas e 
participativas, incorpora ao trabalho docente novas funções e responsabilidades. Este trabalho investiga as transformações ocorridas na gestão e na organização escolar nas últimas décadas e suas conseqüências para a identidade e a profissão docente, analisando a emergência da função do Professor 
Coordenador Pedagógico no Projeto Políticopedagógico Escola Plural da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. São analisadas ascondições e as restrições do profissionalismo no ensino, assim como a proletarização doprofessor, com o intuito de compreender a profissionalidade como qualidade da 
práticaprofissional, definindo autonomia como qualidade educativa do trabalho docente e não como qualidade profissional. Optou-se por uma pesquisa qualitativa a qual foi realizada em duas etapas. A primeira consistiu em uma revisão bibliográfica, com o objetivo de buscar um referencial teórico para o 
estudo. A segunda etapa foi composta de coleta e análise de dados, a mesma realizada em duas escolas, e também de observação e caracterização dessas escolas e entrevistas semiestruturadas com quatro Professores Coordenadores Pedagógicos, buscando compreender a atuação, as práticas e a relação desses 
profissionais com os demais sujeitos escolares.
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sandra maria 
barros alves 
melo

Formação de professores : o instituto 
de educação do maranhão (1939-1973)

filosofia, educacao, 
historia e sociedade

formacao de professores - brasil ; 
educacao - maranhao - historia ; 
instituicao escolar - historia ; politica 
educacional ; ensino normal - 
maranhao (ma) – historia

Esta pesquisa analisa a trajetória histórica da formação de professores no Estado do Maranhão, enfocando os antecedentes, a criação e constituição do Instituto de Educação do Maranhão em 1939, como centro de referência para a formação do professor primário, dentro do contexto político e social do Estado 
Novo, instituído a 10 de novembro de 1937. O Governo ditatorial de Vargas se utilizou da educação como instrumento basilar para a formação e consolidação da mentalidade nacional preconizada pelo estadonovismo. A criação do Instituto de Educação, tida como uma ação modernizante e pautada nos 
métodos novos, teve como objetivo principal a fixação de diretrizes políticas e doutrinais que permitissem ao estado a conformação da sociedade aos seus postulados, ou seja, certa preparação política dos cidadãos. As fontes documentais utilizadas constituem-se de Legislação, Relatórios da Interventoria 
Federal dirigidos ao Presidente da República, Livros Atas de Resultados Finais do Curso Normal do Instituto de Educação, diploma, entre outros, coletadas em arquivos públicos, privados e na própria instituição, complementadas por bibliografia especializada. Para análise das fontes, utilizou-se o método 
descritivo-analítico. Concluiu-se que a Escola de Professor Primário do Instituto de Educação teve a medida exata de instituir um padrão exigido à época e períodos subsequentes, preconizando a formação do professor primário dentro da ordem e conservação do modelo de sociedade.
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sarita medina 
da silva

eloisa de matos 
hofling

Diretrizes curriculares nacionais e a 
formação de professores : flexibilização 
e autonomia

planejamento 
educacional, 
politicas publicas e 
gestao educacional

politica e educacao ; ensino superior ; 
reforma do ensino ; formacao de 
professores ; flexibilidade curricular ; 
autonomia escolar

Este trabalho tem como tema as proposições da política educacional de reforma curricular do MEC para o ensino de graduação desencadeada em meados dos anos de 1990 e que se referem às diretrizes curriculares para formação de professores da educação básica. O objetivo foi compreender as proposições, 
ações e percepções de coordenadores e professores da Universidade Federal de Uberlândia envolvidos no processo de implementação do projeto institucional de formação de professores da educação básica fundado no paradigma da flexibilização. A pesquisa parte de uma problematização do poder do Estado 
na materialização das políticas de reformas educacionais implementadas pelo MEC e do pressuposto de que a mediação da instituição universitária na relação pedagógica entre conhecimento e sociedade tem papel central nas mudanças educacionais. A abordagem metodológica recupera o processo de 
elaboração e implementação das diretrizes curriculares para formação de professores da educação básica no âmbito nacional, na gestão acadêmica e no nível da percepção dos formadores de professores e se apóia em procedimentos como análise da produção teórica, de fontes documentais e em entrevistas 
com professores e coordenadores de cursos de licenciatura. O estudo revela que o paradigma da flexibilização dos processos de formação tendo em vista as demandas do setor produtivo fragiliza a consolidação da identidade do profissional docente e descaracteriza a autonomia e a qualidade do estatuto dessa 
formação. Também mostra que a implementação das diretrizes curriculares para formação de professores quanto à reforma curricular do ensino superior, por meio dos vários procedimentos legais, tem como propósito assegurar e dar continuidade à tendência flexibilizadora já adotada como política 
educacional do MEC. Por fim, o estudo evidenciou que essa tendência contribui para conduzir as instituições federais de ensino superior à perda da autonomia didático-pedagógica e de seu papel social de modo a alterar sua identidade institucional e a identidade profissional dos docentes universitários
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dalila andrade 
oliveira

Trabalho e conflito docente: 
experiências em escolas de educação: 
profissional no brasil e na argentina

politicas publicas e 
educacao

reformas da educacao profissional no 
brasil e na argentina

Esta tese buscou compreender as ações dos docentes ante as reformas da educação profissional da década de 1990, no Brasil e na Argentina. O problema de investigação residiu no fato dessas reformas haverem ocorrido no contexto mais amplo de reformas dos Estados e de reformas educacionais desses 
países que, sob a lógica do gerencialismo, acarretaram significativas mudanças na relação estabelecida com a sociedade, com os destinatários das políticas públicas e com os trabalhadores, inclusive os do próprio Estado. Como resultado desses processos de reconfiguração, destacou-se, entre outros, o ajuste 
empreendido sobre o trabalho, que representou perdas de direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. As reconfigurações dos Estados tiveram êxitos em muitos de seus propósitos. Embora os processos tenham enfrentado resistência, esta não foi suficiente para revertê-los. No setor da educação, 
as reformas implicaram modificações na organização da escola e do trabalho docente. Em paralelo, o conflito protagonizado pelos docentes contra políticas consideradas prejudiciais à educação, à escola pública e aos seus trabalhadores adquiriu maior expressão, sobretudo no âmbito sindical. No campo da 
educação profissional, esses processos também se expressaram com particularidades que o presente estudo buscou demonstrar. O objetivo da investigação foi examinar o movimento de adesão e/ou resistência dos docentes no dia-a-dia de seu trabalho, no contexto estudado, analisando a natureza, a motivação, 
o sentido e o significado das manifestações de conflito emergentes das transformações ocorridas na organização escolar e na organização do trabalho escolar em uma escola técnica argentina e uma brasileira. Em síntese, pretendeu-se evidenciar e analisar os processos representativos de resistência em curso 
nas práticas docentes dessas escolas. A investigação se configurou como estudo de casos comparados, contando com pesquisa documental e instrumentos de coleta de dados quantitativos (questionário) e qualitativos (entrevistas, depoimentos e observação de campo). O estudo evidenciou convergências e 
divergências no que tange às reformas e às políticas públicas para a educação profissional, à organização dos sistemas de ensino, à organização escolar e ao trabalho docente, entre outras. Seus resultados comprovaram haver resistência cotidiana dos docentes nas escolas pesquisadas e que as ações 
empreendidas no enfrentamento das dificuldades diárias de seu trabalho revelam tanto traços de reprodução da lógica do capital quanto de oposição a ela. Em geral, contrapondo-se à precarização do trabalho, algumas dessas ações são empreendidas como estratégias deliberadas de indivíduos e/ou grupos, 
chegando, às vezes, a constituir-se em movimentos coletivos fora dos sindicatos, como se verificou no caso argentino. Em ambos os países, a resistência manifestada por diferentes motivações, formatos e freqüência se apresenta complexa, difusa, implícita, nem sempre visível, mas, através dela, os docentes 
obtêm alguns ganhos imediatos, distintos dos obtidos pela via sindical. Do estudo, pôde-se depreender que as ações de resistência cotidiana dos docentes, ao apresentarem o sentido de acúmulo de forças e ensejarem potencialidades emancipatórias, podem chegar a contribuir com a luta mais ampla da classe 
trabalhadora em momentos em que essa seja generalizada, oportuna e potencialmente transformadora das relações sociais.
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silmara de 
campos

Historias e memórias de educandos e 
educadores na constituição da 
identidade do projeto educativo de 
integração social-peis : referencias em 
políticas publicas e institucionais para a 
educação de jovens e adultos e 
formação de educadores

planejamento 
educacional, 
politicas publicas e 
gestao educacional

educacao de jovens e adultos ; 
professores - formacao ; politicas 
publicas

Esta pesquisa insere-se nas discussões e debates sobre a Educação de Jovens e Adultos e Formação de Educadores, bem como sobre a gestão de ações educativas locais, sem prescindir do poder público e institucional ou da responsabilidade social da Universidade, possibilitadas a partir da reconstituição da 
história do Projeto Educativo de Integração Social-PEIS, numa perspectiva histórico-político-social, realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, individuais e coletivas, em que se priorizaram as memórias dos diferentes sujeitos que participaram, e ainda participam do Projeto, desde 1982. No processo 
investigativo deste estudo de caso, vislumbrou-se a possibilidade de, partindo-se dos princípios evidenciados na reconstituição da história do PEIS e que constituem a sua identidade, indicar as referências para a proposição de políticas públicas e institucionais para a Educação de Jovens e Adultos, imbricadas 
para a Formação de Educadores, como, também, para a produção teórica dirigida a uma pedagogia do adulto
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A formação continuada de professores: 
experiências do centro de formação do 
professor de juiz de fora (mg).

cotidiano e cultura 
escolar

formacao continuada; cotidiano 
escolar; pratica docente;

 A investigação tem como tema a formação continuada de professores. Ao longo de percursos profissionais e pessoais os docentes vão formando concepções sobre o seu trabalho que, em grande medida, definem e interferem na prática pedagógica, política e social e possibilitam agir em situações diferentes, 
enfrentar as mudanças no exercício da profissão e assim ir conquistando pouco a pouco uma formação nas relações de trabalho. Este estudo objetivou analisar as iniciativas de formação continuada do Centro de Formação do Professor (CFP) da rede municipal de ensino de Juiz de Fora (MG). Trata-se de 
identificar que iniciativas de formação continuada vêm se tornando disponíveis aos professores da rede e de que maneira esses professores participam do que lhes é oferecido. Esta investigação delineou a história do CFP, caracterizando suas diferentes fases de desenvolvimento e as atividades desenvolvidas 
em cada uma delas. Muitos caminhos vem sendo percorridos na construção de uma nova perspectiva de formação continuada, que para alguns autores se desenvolve com base em três eixos principais: o locus de formação; a valorização do saber docente e o ciclo de vida profissional dos professores. Buscou-se 
nos estudos de Antônio Nóvoa, a trilogia da formação continuada para referendar a análise dos dados coletados. Para o autor a trilogia da formação continuada de professores deve compreender o desenvolvimento da pessoa do professor, da instituição e da profissionalização docente. Supõe-se que os 
resultados deste trabalho poderão contribui para a busca de novas interlocuções com os diferentes locus onde a educação continuada acontece, para que o professor conheça melhor o seu processo de formação continuada, sua inserção no cotidiano escolar e na construção coletiva do conhecimento, e ainda 
contribuir para uma avaliação das políticas públicas de formação de professores.
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silvia regina 
canan

Diretrizes nacionais para a formação de 
professores da educação básica: 
tensões e limites entre o específico e o 
pedagógico na formação docente

educacao, historia e 
politicas

politicas de educacao; formacao de 
professores; competencias

 A presente pesquisa, Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica: tensões e limites entre o específico e o pedagógico na formação docente, investiga quais as tensões e os limites expressos nas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, no que se 
refere ao específico e ao pedagógico na formação docente, a fim de compreender os desdobramentos que essas tensões e limites causaram nos projetos das licenciaturas da Universidade estudada. A pesquisa balizou-se pelos princípios da dialética, uma vez que entendemos que eles ensejam o espaço em que 
os conflitos, as contradições, o movimento e a vida, se fazem presentes em todos os meandros empíricos e epistemológicos que constituem o tema estudado. A partir desse olhar, constituímos o estudo, tendo como pano de fundo teórico quatro grandes temas: Os organismos internacionais e as políticas 
educacionais; Políticas de Educação Pós LDB 9394/96; A ideia de competência como nuclear na formação de professores e Debates e embates: revisitando a trajetória de lutas pela formação de professores no Brasil. Os temas referidos nos serviram de suporte teórico para que pudéssemos analisar os dados 
empíricos. O tema surgiu no contexto das reformas no campo da educação, iniciadas nos anos 1980, e dos debates ocorridos em todo o país que resultaram no estabelecimento das Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, nas Diretrizes Específicas para os cursos de Licenciatura e 
também nas Diretrizes para o curso de Pedagogia. As conclusões provisórias que este estudo nos permitiu construir dão conta de um cenário educacional em que os organismos multilaterais têm tido fortes influências, especialmente no que diz respeito ao traçado das políticas de educação. Nesse sentido, o 
elemento nuclear na formação de professores são as competências para a empregabilidade, fazendo com que, no plano educativo, também se vivencie uma postura compatível com o ideário do mercado. Esse perfil reafirma e mantém a dicotomia entre formação específica e pedagógica a partir do momento em 
que impõe a prática como elemento central e fundante da formação docente. Esse processo promoveu nas Universidades a reavaliação das licenciaturas e seus projetos de formação de professores, o que permitiu a construção de novas propostas as quais estão exigindo um maior aprofundamento por parte do 
corpo docente para que possam ser desenvolvidas, superando a tradicional dicotomia licenciatura e bacharelado, ou formação para a área específica, que o professor irá atuar e formação na área pedagógico-didática.
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rangel tura

Formação continuada em educação: em 
busca de quê?

cotidiano e cultura 
escolar
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 Esse trabalho aborda o processo de transformação da formação continuada em Nova Iguaçu de 1990 a 2006. Discute a constituição do espaço público educacional e investiga a relação das transformações causadas pela ressignificação desse espaço. Analisa diferentes programas de formação continuada para 
professores do município e os impactos das políticas públicas educacionais na efetivação de ações e procedimentos de formação continuada. Pontua as diferentes concepções acerca da formação continuada de professores e as formas que estas têm influenciado as práticas pedagógicas e o cotidiano das 
unidades escolares. Na conclusão, afirma a importância da formação continuada como um espaço para a reflexão sobre a diversidade e as mudanças da prática pedagógica e entende que ela pode transformar os aspectos desta prática que se revelem inadequados na avaliação dos seus praticantes

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071231004016006P5

simone de 
magalhaes 
vieira barcelos

marcos correa da 
silva loureiro

Diretrizes curriculares nacionais para a 
formação docente: flexibilização, 
qualidade e competência

formacao e 
profissionalizacao 
docente

form; docente; diretrizes cur; 
nacionais; orient; internac;

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, com o objetivo de apreender sua contribuição, ou não, para uma formação humanizadora e emancipadora. Para tanto, optou-se por uma pesquisa teórico-documental que partiu da contextualização das 
idéias que orientam as políticas educacionais em âmbito global/nacional. Foram estudadas as categorias flexibilização, qualidade e competência como eixo articulador das DCN. Inferimos que a proposta oficial para formação docente revela a consonância deste dispositivo legal com orientações de organismos 
internacionais, cujos pressupostos concebem a formação docente na perspectiva das demandas do trabalho na sociedade contemporânea. Contudo, essa proposta significa possibilidade de discussão e debate da formação de professores por parte dos profissionais que postulam a formação numa outra direção. 
Nesse sentido, é preciso tomar a proposta oficial para formação docente como um objeto a ser continuamente estudado
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A investigação da temática ação docente, formação continuada e inclusão escolar teve como objeto a busca de compreensão das relações entre a formação continuada e um plano geral de ação – projeto político-pedagógico – em um sistema de ensino, além de focalizar e analisar as singularidades necessárias a 
propostas de formação que se associem à educação inclusiva. O cenário específico investigado foi uma experiência com a formação interativa individualizada, vivida sob a forma de cursos de formação continuada para educadores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS. Nesse sentido, foram 
analisados os registros dessa experiência de formação que envolveu 37 escolas e 133 docentes. As questões que orientaram a investigação deram prioridade à análise dos processos vividos nestes cursos, à consideração da complexidade que caracterizou as influências mútuas entre a formação continuada de 
educadores e o desenvolvimento dos processos inclusivos na referida Rede de Ensino, aos aspectos que constituem o continuun entre a formação continuada e as políticas educacionais, e à identificação das especificidades da formação interativa individualizada como dispositivo de formação continuada. O 
universo teórico que deu suporte à investigação foi a articulação entre o pensamento sistêmico e a pedagogia institucional, tendo-se caracterizado a educação e os processos formativos a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Esta perspectiva valorizou o aspecto associado à inovação, tanto no que se refere 
à ação criadora por parte dos sujeitos em processos formativos, quanto ao que se refere à pluralidade temática para a compreensão das relações que constituem a complexidade dos fenômenos ligados à mudança da prática pedagógica e às políticas públicas educacionais em um contexto de educação inclusiva. 
No plano metodológico, a investigação orientou-se pelos pressupostos da pesquisa qualitativa em educação, caracterizados pela consideração da implicação dos sujeitos envolvidos, pela valorização dos significados pessoais atribuídos às análises e pela diversidade de instrumentos. A análise dos documentos 
relativos ao curso envolveu os relatórios elaborados pelos docentes em formação, os diários de campo dos tutores que acompanharam a experiência e os materiais resultantes do trabalho desenvolvido nas escolas. Houve, também, a realização de entrevistas semi-estruturadas com docentes participantes e 
gestores, as quais foram relevantes para o desenvolvimento da investigação, na busca dos possíveis desdobramentos posteriores à experiência formativa. Foram entrevistados 14 professores e quatro gestores. O presente estudo caracterizou ambigüidades presentes nas ações dos gestores e docentes 
relativamente aos processos inclusivos que se constituem no movimento de ressignificação das escolas comuns e especiais, de modo concomitante às ações que visam à inclusão escolar; e identificou movimentos de continuidades, descontinuidades e/ou e rupturas que constituem o continuum na formação 
continuada dos docentes e na relação desta com as políticas públicas educacionais. Identificou, ainda, que a formação interativa individualizada tornou-se uma experiência de formação e uma oportunidade de investigação, pois, ativou movimentos de mudanças operados pelos sujeitos de modo associado à 
análise da inserção destes em seus contextos, implicando-os com ações posteriores. A modalidade semi-presencial e a estrutura teórico-prática desta proposta favoreceram: o desenvolvimento de uma postura participativa; a emergência de uma percepção qualitativamente diferenciada em relação aos objetivos 
mais amplos da educação inclusiva para os envolvidos; e as análises, no sentido de considerar a contextualização dos processos formativos, ampliando a complexidade das compreensões. Tais especificidades permitem considerar que esta é uma proposta de formação voltada para a educabilidade dos sujeitos, 
de modo articulado com seu contexto de trabalho, que proporcionou ampliar a conscientização sobre os processos instituídos e instituintes, tornando-se um espaço de sistematização das próprias reflexões e de ativação de um processo de criação de oportunidades para ampliar o próprio trabalho e as relações de 
colaboração com os colegas.
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O Programa Expansão e Melhoria do Ensino Médio – PROEM e a sua relação com o Curso de Magistério configuram a temática abordada nesse trabalho. O PROEM se engendrou no estado do Paraná desde o início dos anos de 1990, no entanto, foi a partir de 1996 que o Programa realizou ações mais 
efetivas no sentido de promover uma reestruturação no Ensino Médio. A cessação dos cursos profissionalizantes e a oferta compulsória pela educação geral nesse nível de ensino foi o encaminhamento do Programa que obteve maior repercussão diante dos colégios estaduais e da comunidade de modo geral, o 
que contribuiu para a constituição de um processo de adesão e de resistência ao PROEM que marcou essa iniciativa governamental e é plenamente constatável nos movimentos realizados pelas escolas em resposta ao Programa. Apesar da Secretaria de Estado de Educação do Paraná - SEED/PR insistir na 
extinção dos cursos profissionalizantes em nível médio, vinte e seis cursos do setor público permaneceram abertos, sendo quatorze de Magistério e doze de Técnico Agrícola. Assim, o principal objetivo do presente estudo é o de analisar os movimentos de adesão e de resistência ao PROEM nas suas 
dimensões gerais e nas suas manifestações no contexto de uma escola que manteve o Curso de Magistério. O percurso metodológico da pesquisa consistiu na análise de documentos sobre o PROEM e demais fontes documentais e bibliográficas sobre o tema. Realizou-se um estudo de caso em um dos colégios 
estaduais que manteve o curso de formação de professores em nível médio. De modo geral, a permanência dos cursos profissionalizantes em nível médio representa o aspecto mais enfático de resistência ao PROEM. No caso investigado a continuidade do curso de formação de professores, apesar da legislação 
federal permitir, precisou desenvolver um processo contínuo de resistência diante da pressão exercida pela SEED/PR para que o mesmo fechasse. O principal elemento de adesão ao PROEM foi a incorporação de premissas curriculares sugeridas pelo Programa e posteriormente pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino médio na modalidade normal como, por exemplo, a organização do currículo por competências e habilidades. A manifestação de adesão e de resistência ao PROEM identificada no campo investigado, ratifica a perspectiva que aponta a escola como espaço contraditório, portanto, capaz 
de realizar num mesmo momento os movimentos de adesão e de resistência às orientações oficiais, ainda que ambas se manifestem no contexto escolar, de forma intencional, impositiva ou velada.
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O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada entre estudantes e egressos dos Cursos de Licenciatura em Biologia de duas instituições de ensino superior de Belém, o Centro Universitário do Pará (CESUPA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), e buscou responder a seguinte 
questão: Como se escolhe ou como se é escolhido para ser professor de Biologia? E teve como objetivos: traçar um perfil do Curso de Licenciatura em Biologia; analisar as condições e representações subjacentes à opção pela carreira docente entre os estudantes e egressos. Para que esses objetivos fossem 
alcançados desenvolveu-se uma pesquisa de campo entre estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de Biologia de ambas as instituições e uma análise apenas exploratória com egressos desses mesmos cursos sugerindo a continuidade deste tipo de pequisa. Os resultados obtidos foram analisados a partir 
do diálogo com autores das áreas de sociologia da educação, formação de professores e escolhas profissionais. Tais análises indicam que tanto a escolha do curso, quanto a opção pela carreira docente apresentam-se como vias alternativas de acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho, frente às 
limitações impostas pela concorrência nos vestibulares para cursos de maior prestígio, assim como pelo próprio mercado de trabalho.
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Este trabalho analisou o processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia – DCNP no Brasil, instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/ Conselho Pleno – CP n° 01, de 15 de maio de 2006. A análise guiou-se pela identificação de 
ambiguidades nos textos elaborados pelos representantes de diferentes projetos que disputaram o conceito de pedagogia e a proposta de formação do pedagogo no referido processo de elaboração. O problema de pesquisa ficou assim definido: Quais os fatores implicados no processo de construção das DCNP 
que propiciaram a elaboração da Resolução CNE/CP n° 01/2006 de forma incoerente e imprecisa? Estas DCNP podem dificultar e/ou promover a formação da subjetividade autônoma do pedagogo pela via da educação no Curso de Pedagogia? Tomou-se como hipótese que os fatores que impõem limites à 
formação da subjetividade autônoma do pedagogo - como pessoa, profissional e categoria - explicitam-se no processo de construção das DCNP a partir das ambiguidades internas dos textos oficiais, mas também das ambigüidades manifestas pelas entidades e intelectuais que divulgaram projetos de formação 
do pedagogo e mesmo no interior dos projetos defendidos nesses textos. Com base nesta análise contatou-se que o contexto de reforma educacional iniciado nos anos de 1990 apresentou e justificou a elaboração das DCNP no Brasil acompanhado de um discurso de certa forma atrelado às mudanças que 
ocorreram na organização e manutenção do sistema capitalista mundial, discurso associado principalmente à generalidade e à flexibilidade. O processo de construção das DCNP demonstra disputa por projetos de formação do pedagogo e uma intensa interlocução com o Estado no intuito de que não fosse 
aprovado o projeto de formação de professores defendido pelo CNE e expresso no Projeto de Resolução. Verificou-se que os mais diferentes e ambíguos interesses se articularam no processo em torno dos eixos: campo epistemológico da pedagogia, atividades profissionais e base de formação do pedagogo e 
de sua identidade, e que as mais variadas formas de interpretar e sugerir propostas de formação do pedagogo no processo de elaboração das DCNP sinalizaram ambiguidades de interpretação dessas categorias. Observou-se que as ambiguidades presentes nos documentos analisados dificultam o entendimento 
autêntico dos significados de vários conceitos, dentre eles a própria pedagogia como curso e como campo epistemológico, a docência, a gestão, a organização do trabalho pedagógico, a pesquisa. Verificou-se que a Resolução CNE/CP n° 01/2006 reflete as ambivalências que marcaram o processo de 
elaboração, identificadas nos textos das entidades e nos texto dos CNE. A Resolução aprovada também reflete as concessões que foram feitas entre o Estado e os envolvidos na disputa. A constatação é que o projeto de fato perdedor nesta disputa foi à educação básica brasileira, principalmente, a oferecida na 
escola pública onde se encontra a maior demanda para esse nível de escolaridade, pois da formação dos pedagogos dependem gerações de brasileiros. Ressaltou-se que a Resolução CNE/CP n° 01/2006 comporta a possibilidade de formar principalmente para a adaptação a este sistema, mas também de formar 
para a autonomia.
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A pesquisa insere-se no campo da ?formação do educador? e aborda especificamente as diretrizes definidas na política de formação continuada do município de Belém a partir da implementação do projeto Escola Cabana. Nesta discussão priorizei o exame/análise das observações, opiniões, angústias e 
explicações presentes nas falas de professores de uma escola da rede municipal e dos gestores do referido projeto. Documentos oficiais da SEMEC e a literatura educacional sobre a formação continuada do professor no contexto das reformas educativas constituíram-se em fontes de investigação da pesquisa. 
O trabalho se organiza em quatro partes. Na primeira, discuto a formação continuada de professores no contexto das reformas educativas de forma a identificar as dimensões, consensos e consolidações definidoras dessas reformas. Reflete-se também sobre a questão da formação docente no contexto da 
política educacional brasileira na década de 90 e suas possíveis conexões com a política educacional no município de Belém no período correspondente a 1997-2003. Na segunda parte, analisa-se os princípios e as diretrizes do projeto Escola Cabana como forma de melhor compreender as intenções e 
estratégias do Governo do Povo para a educação municipal de Belém. Na terceira, traz-se para a discussão a diretriz da valorização do profissional da educação, com destaque para as ações referentes à formação continuada de professores. Na quarta parte, verifica-se como a formação é vista e pensada por um 
grupo de vinte e seis professores da SEMEC e pelos gestores do projeto. Dessa forma, pode-se apreender e sistematizar na presente pesquisa, a partir do confronto com a realidade e nas intenções presentes dos documentos examinados, alguns traços da política de formação continuada do projeto Escola 
Cabana. Esses traços indicam que os esforço empreendido pela SEMEC para configurar um processo formativo capaz de romper com as práticas tradicionais de formação não se concretizou por completo, uma vez que a proposta preserva aspectos do modelo escolar/tradicional. Verificou-se um descompasso 
entre as intenções expressas nos documentos e as práticas cotidianas de formação no interior da escola investigada, principalmente no que diz respeito às modalidades de formação e os mecanismos de controle adotados que configuraram um caráter excessivamente regulador da SEMEC na condução do 
processo que contribuiu para distanciar a proposta da vivência e práticas cotidianas dos docentes.
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Esta investigação analisa as possibilidades da formação continuada do professor no ambiente da educação a distância, a partir de um programa veiculado pelo Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O diagnóstico do curso foi realizado a partir dos depoimentos de 
cursistas, professores de escolas salesianas, de todas as regiões do país, onde o curso está presente. Foram considerados os aspectos mais recorrentes nas palavras dos participantes do curso. São abordadas as vantagens e as dificuldades que a educação a distância representa para o cursista, a mediação 
pedagógica, a interação dos componentes dos grupos de estudo e a questão da articulação da teoria-prática num curso a distância. Ao final são apresentadas algumas conclusões, extraídas da análise dos dados, e recomendações que visam o aprimoramento do curso, em particular, e da formação continuada no 
ambiente da educação a distância, de modo geral.
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 A dissertação investiga a política de valorização do magistério público para interpretar o processo de constituição do Plano de Carreira do magistério público municipal de Teutônia-RS e compreender o significado desse Plano na perspectiva do professorado. O cenário econômico e político dos anos 1990 e o 
respectivo impacto nas políticas educacionais, na dimensão nacional e municipal, também está considerado. Os referenciais teóricos que sustentam a pesquisa estão contemplados no pensamento de Ball e Bowe, Nóvoa, Morgado, Feitas, Saviani, entre outros. As informações, predominantemente qualitativas, 
foram coletadas por meio de análise de documentos, questionários e entrevistas semi-estruturadas. Colaboram com o estudo 14 professores. As evidências coletadas permitem afirmar que os professores entendem que o caminho legítimo para reivindicar e garantir direitos é a Associação do Professores de 
Teutônia-RS. Também registram que a política de valorização, para além da adequação dos planos de carreira, contempla remuneração e progressão funcional. Com isso, é possível reafirmar que escolas participativas, democráticas, abertas e atuantes produzem educação de qualidade.
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Este estudo se situa na área de conhecimento onde a Educação, o Trabalho e a Comunicação convergem no campo específico no qual as tecnologias da informação e da comunicação têm cada vez mais influência. A presença on-line de professores caracteriza este novo espaço da educação que transcende as 
paredes das escolas, formando espaços públicos em rede, que interligam sub-redes diversas ampliando seus limites. A pesquisa de natureza qualitativa encontra fundamentação teórica no materialismo histórico-dialético e parte de uma aproximação netnográfica da rede, tendo como foco as redes sociais on-
line formadas por professores brasileiros da educação básica, interligados por meio de processos de interação, diálogo, colaboração e cooperação. O objetivo é conhecer, descrever, interpretar, compreender e explicar as contradições no trabalho de professores brasileiros da educação básica, no contexto da 
formação de redes sociais e da constituição de uma presença on-line marcada pelo blogue pessoal. O estudo, desenvolvido entre 2006 e 2010 se compõe de uma abrangente revisão teórica sobre os temas: educação, trabalho, tecnologia, internet, redes sociais, e de uma pesquisa empírica envolvendo 
professores e professoras da educação básica que publicam blogues e interagem em redes sociais on-line. Os resultados da pesquisa confirmam a tese de que professores brasileiros da educação básica, em redes sociais on-line, constituem espaços públicos que interconectam as suas diversas redes e constroem 
elos cooperativos que são condição de possibilidade para enfrentar as contradições da inserção das tecnologias da informação e da comunicação em seu trabalho e para o estabelecimento de processos de autoeducação. Confirmam a importância do blogue pessoal que se torna a interface agregadora da presença 
do professor na rede e mediadora de suas ações. Os resultados da pesquisa indicam que nestes espaços em rede é possível uma contrainternalização pela qual o professor pode superar a pseudoconcreticidade de suas concepções em relação à educação, ao trabalho e às tecnologias da informação e da 
comunicação, permitindo pensar alternativas para que todos estes processos possam impregnar a escola, contribuindo na luta por hegemonia que possa contrapor os aportes verticais que a atravessam no contexto de uma sociedade que se desenvolve sob o regime do capital.
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Este trabalho analisa o programa Ensino Médio em Rede (EMR) na cidade de Piracicaba – São Paulo, verificando “se” e “como” este contribui para a formação continuada de professores. Metodologicamente, optamos pelo estudo de caso, pois buscamos compreender uma realidade particular (EMR em 
Piracicaba), tratada como uma unidade dentro do sistema maior (EMR no Estado de SP). A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, do qual a reflexão sobre a prática pedagógica é parte fundamental, para que 
seja possível a geração e implementação de propostas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação. O Ensino Médio em Rede (EMR) é um exemplo de programa de formação continuada implementado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nos anos de 2004 a 2006. O programa 
EMR envolveu em Piracicaba um total de 45 escolas e 776 pessoas, das quais entrevistamos 40 (todas com Licenciatura concluída). A maioria dos entrevistados avalia que o EMR contribui para a sua formação continuada através das reflexões que são geradas no grupo, com trocas de experiências, 
relacionando a prática com a teoria e levando a uma nova prática, principalmente através dos projetos coletivos, que articulam diferentes disciplinas e inovam a prática da sala de aula. Isto vai ao encontro do entendimento de formação continuada de pesquisadores da área: a formação não se constrói somente 
por acúmulo de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim, através de um trabalho de reflexão e crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente da identidade pessoal do professor e de sua prática. A maior parte dos entrevistados disse que utiliza (com diferentes periodicidades) os conteúdos 
aprendidos do programa EMR e alguns estão desenvolvendo projetos com outros professores na escola de origem, alterando a prática pedagógica com os alunos. Por outro lado, as observações realizadas mostraram que para alguns professores o EMR era apenas mais um programa oficial que a categoria 
precisava cumprir e a justificativa para isto era a forma de condução do programa, ou seja, a sua organização e a metodologia utilizada. Concluímos que o Estado de São Paulo tem oferecido alternativas para a formação continuada de seus professores e o EMR é um exemplo. Acreditamos que o que falta é 
uma política de formação continuada mais consistente, que alinhave as alternativas oferecidas, tornando-as mais efetivas e constantes.
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“Política de Formação Continuada de Professores: cenários, diretrizes e práticas” se constitui em um estudo da política de formação continuada de professores materializada pelo governo no contexto atual. Tem por objetivo analisar aspectos da experiência de formação continuada em serviço de professores 
que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental desenvolvida no município de Natal por meio do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR) no período de 2002 a 2005. O campo empírico do estudo privilegiou a experiência de formação em serviço desenvolvida pelo GESTAR em uma 
escola situada na região metropolitana norte do município de Natal. Dentre os procedimentos que materializaram a pesquisa, destacam-se: revisão bibliográfica da literatura que analisa as novas demandas para a educação em face das transformações ocorridas no cenário mundial e de estudos sobre a temática 
formação continuada de professores; pesquisa documental sobre a política de formação continuada de professores e do programa GESTAR; entrevista semi-estruturada com a Coordenadora Geral do programa GESTAR da rede municipal de ensino de Natal, quatro professores e coordenadora pedagógica da 
escola pesquisada e observação. O estudo constatou uma avaliação positiva por parte dos professores participantes do programa no município de Natal os quais destacaram que essa estratégia política de formação continuada em serviço possibilitou o estudo de conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática 
associado a uma nova forma de como trabalhá-los em sala de aula, compreensão de determinados conteúdos que antes tinham dificuldades, entendimento de que as atividades realizadas devem ter significado para o aluno, favorecendo a compreensão dos conceitos estudados. Dentre alguns limites 
evidenciados, destacam-se: ausência de leitura do material por parte dos professores, dificuldade dos docentes em conciliar as atividades diárias com os estudos individuais a distância, não realização de um acompanhamento sistemático da prática pedagógica dos professores, utilização da prova como único 
instrumento de avaliação dos professores e dificuldade dos professores em dar continuidade à proposta pedagógica do GESTAR após o término desse programa
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Com o objetivo de contribuir para a discussão sobre a formação continua de educadores, este estudo analisa as ações de formação empreendidas por uma diretoria de ensino, órgão da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, na implementação do projeto “Ensinar e Aprender: 
Corrigindo o Fluxo do Ciclo II”, no período de 2000 a 2003. Para tanto, investiga o papel desempenhado por este órgão na formação contínua de educadores e recorre a um breve retrospecto da história dos órgãos mediadores entre o governo e a escola e da constituição da identidade de seus trabalhadores, na 
busca dos alicerces de concepções que sobrevivem na atualidade. Os dados empíricos foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, intentando captar as perspectivas de sujeitos envolvidos na ação, formadores e formandos, acerca da formação contínua de professores e da atuação, em sua 
dimensão formadora, da diretoria de ensino. Contrastando as construções individuais, incluindo as da autora, à luz de conceitos sobre formação contínua, desenvolvimento institucional da escola e supervisão escolar, objetiva-se desvelar crenças subjacentes à ação em estudo e apontar dificuldades e 
possibilidades das diretorias de ensino na viabilização de ações de formação contínua de educadores. Trata-se de uma pesquisa ancorada numa perspectiva qualitativa, que teve como critério para escolha da diretoria de ensino e da escola pesquisadas, suas participações efetivas na implementação do referido 
projeto, entrevistando-se todos os envolvidos na ação, que ainda encontravam-se me exercício nestes dois órgãos. O estudo evidencia a falta de investimento na estrutura da Secretaria de Estado da Educação, Enquanto espaço de formação de professores e aponta permanências de acepções acerca da função 
executora tanto da diretoria de ensino como da escola, respaldadas na crença de bons modelos de ser professor, prescritos por pessoas ou instituições consideradas detentoras de um saber que as legitima para tal. Contatam-se mudanças nas práticas docentes atribuídas, pelos sujeitos da pesquisa, á participação 
na ação de formação contínua, mas não se apresentam indícios de sua contribuição para a transformação da escola. Propõe-se, dentro da interinidade das verdades, que as ações de formação da diretoria de ensino direcionem-se para a construção da autonomia da escola e do professor, a partir da priorização da 
determinação partilhada de suas necessidades, requerendo-se, a vista das evidências apontadas, investimentos no desenvolvimento profissional dos trabalhadores das diretorias de ensino.
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Este estudo analisa o estágio supervisionado do curso de Pedagogia da Faculdade do Noroeste de Minas Gerais (Finom), tendo por base as políticas de formação de professores e a reforma da educação superior implementada a partir da década de 1990. Os dados foram obtidos por meio de pesquisa 
documental, entrevistas e aplicação de questionários junto aos gestores e alunos do curso de Pedagogia da instituição. A revisão bibliográfica e o tratamento dos dados incluíram contextualização sócio-histórica, visando compreender as múltiplas determinações que ancoram as políticas de formação e de 
profissionalização docente, bem como a reforma da educação superior. Destaca-se, ainda, apresentação crítico-interpretativa da estrutura, organização e funcionamento da Faculdade, sobretudo no que tange à formação de professores. O estudo foca, sobretudo, a formação dos estudantes de Pedagogia da 
Finom, por intermédio do estágio supervisionado, dando realce às particularidades formativas e aos componentes curriculares do curso, o que implica avaliação por meio das representações dos estudantes que vivenciaram o curso e o estágio supervisionado. As análises evidenciaram as tensões e as 
contradições que envolvem as relações entre teoria e prática no interior da instituição, revelando a sua dicotomia no processo formativo, em que pese o discurso de articulação. O mal-estar experimentado pelos estudantes, que se acentua no momento do estágio supervisionado, traz à tona as fragilidades da sua 
formação, as insatisfações em relação à profissão professor e as inseguranças dos alunos no tocante a uma prática educativa que possa ser considerada de qualidade
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O fenômeno do turismo tem apresentado índices bastante promissores de crescimento em todo o mundo e parece poder contribuir para o desenvolvimento sociocultural sustentável em lugares turísticos. Contudo, envolve inter-relações complexas e as suas imbricações com outros campos provoca grandes 
tensões. Um desses retesamentos é dado pela aproximação dos setores produtivos da educação nos anos 70-90, no sentido de exigir a formação altamente qualificada de novos profissionais e que, no caso do turismo, motivou a criação e o aumento progressivo no Brasil dos cursos de graduação naquela 
especialidade. O presente trabalho mostra algumas das contradições presentes nesse cenário, abordando as vantagens e desvantagens competitivas nacionais e fluminenses como destinos turísticos, bem como oferece um panorama dos cursos de Graduação em Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A 
investigação toma por base os depoimentos de coordenadores e professores desses cursos e busca observar, em lugar indiscutivelmente turístico, as tendências da formação desse novo profissional como agente capaz de intervir na realidade.
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O presente estudo tem o propósito de identificar as mudanças que se operaram nas práticas pedagógicas dos professores a partir do curso de capacitação no Núcleo de Tecnologia Educacional. A pesquisa, de natureza qualitativa, adota como seu referencial as Diretrizes do Programa Nacional de Informática na 
Educação, a partir do qual busca indícios de mudanças nas práticas dos professores, considerando, o caráter oficial do documento e sua validade em âmbito nacional na questão do uso da tecnologia no contexto escolar. O estudo de caso fez uma análise detalhada no NTE-Niterói apresentando o panorama da 
situação, não apenas com base em constatações objetivas, mas principalmente, por meio de impressões, percepções e sentimentos explicitados pelos professores que freqüentavam o curso e os professores egressos e que já atuavam em suas escolas. Foi considerado como material de pesquisa, os relatos, as 
observações, os documentos e/ou registros referentes ao ProInfo e a transcrição das entrevistas com os professores. O tratamento dado às informações coletadas foi o método de Análise de Conteúdo de Bardin e as categorias de análise estabelecidas emergiram dos pressupostos teóricos a experiência. Os 
resultados da investigação evidenciaram que as mudanças esperadas nas práticas pedagógicas dos professores capacitados ocorrem de forma efetiva em algumas escolas, que ainda são poucas perto do número de professores capacitados e que aderiram ao ProInfo. Os resultados também sugerem que somente a 
capacitação não tem sido suficiente para motivá-los e envolvê-los com a operacionalização do Programa.
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A presente pesquisa focaliza a formação continuada de professores da Educação Básica, a partir do curso de mestrado, no âmbito do desenvolvimento pessoal, profissional e institucional. Procura assim investigar a relação entre a Universidade e a Educação Básica pelo mestrado, ou seja, verificar se este nível 
de formação constitui-se num momento de aproximação entre universidade e escola e em que medida ele responde às expectativas dos professores que o buscam, auxiliando-os no seu desenvolvimento pessoal e profissional e ainda contribuindo para o aperfeiçoamento do estabelecimento de ensino em que 
atuam. A investigação foi realizada numa instituição pública de Educação Básica, num contexto em que a maioria dos professores mestres volta integral ou parcialmente para essa instituição, após o mestrado. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, utilizei como instrumento principal entrevistas semi 
estruturadas, do tipo depoimento, com professores mestres e representantes institucionais. Ao analisar os depoimentos, busquei elucidar o que representa esta modalidade de formação para a pessoa do professor, para sua profissão, bem como sua importância para o desenvolvimento institucional, já que quase 
um terço dos professores da unidade escolar estudada são mestres e há vários outros investindo nessa formação, realidade que não é diferente no contexto institucional mais amplo. Ao tratar da formação continuada, da pesquisa na formação de professores, do seu desenvolvimento e socialização profissionais, 
da profissão e da profissionalização docentes, tenho como aliados Nóvoa, Lüdke, Dubar, Beillerot, André, Candau e Contreras, entre outros. À luz desses autores as análises indicam que o mestrado, no contexto estudado, tem representado um investimento importante para a pessoa do professor e para o 
exercício da profissão docente, pela via da formação para a pesquisa, e de modo especial pela própria pesquisa realizada no mestrado. Além disso, vem se mostrando como um caminho possível e promissor para a reflexão e aperfeiçoamento do trabalho docente e da instituição em que esses professores 
mestres exercem o seu ofício.
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A presente pesquisa toma como eixo central o campo das políticas de avaliação para o ensino superior, instituídas a partir dos anos noventa do século XX. Mais especificamente, procura apreender o significado da implantação da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) na Universidade Federal de 
Uberlândia. Para tanto, foram analisadas as novas configurações na forma de organização da produção, do trabalho e do Estado no contexto da atual reforma educacional brasileira em tempos de globalização econômica e avanço do ideário neoliberal. Evidenciou-se o conjunto de medidas estruturais adotadas 
pelo Estado brasileiro sob a orientação dos organismos multilaterais de financiamento, em particular, o Banco Mundial, no sentido de buscar o equilíbrio orçamentário via redução dos gastos públicos. No campo específico da educação superior, as reformas adotadas a partir dos governos de Fernando 
Henrique Cardoso - FHC (1995-2002) voltaram-se para a expansão do ensino superior privado ao lado do enfraquecimento do setor público. Tal configuração, fundada nos princípios da diferenciação institucional e diversificação dos serviços, representou a constituição de um novo padrão organizacional para 
as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) com base na lógica do mercado que associa flexibilização, competitividade e avaliação para obter maiores índices de produtividade. A ênfase na avaliação correspondeu à grande estratégia do governo federal de "mercantilização" da educação superior, 
conforme critérios de eficiência e eficácia acadêmica. Metodologicamente, após uma análise dos condicionantes sócio-históricos que permearam o desenvolvimento da educação superior no Brasil, no final do século XX, e utilizando-se da técnica de análise de conteúdo dos documentos produzidos no período 
de (1998-2003) na UFU, focalizamos o estudo em torno do processo de implementação da GED, na UFU. Ficou evidente que, por um lado, esse processo se desenvolveu sem que a comunidade acadêmica debatesse de forma mais aprofundada e sistematizada sobre seu significado e dimensões. Por outro lado, 
evidenciou-se, também, o caráter homogeneizador e desagregador da GED, além de sua forte perspectiva produtivista, pois a GED objetivou valorizar, inicialmente, a titulação acadêmica e os professores da ativa, bem como acabar com os reajustes isonômicos de salários mediante gratificação baseada no 
desempenho. Em pouco tempo, a GED conseguiu alcançar uma das suas finalidades básicas: estimular mudanças no comportamento docente e na natureza do trabalho acadêmico, em consonância com as políticas e com a lógica da reforma da educação superior. Foi responsável, também, por uma preocupação 
institucional em adequar, registrar, controlar e uniformizar o desempenho docente, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. Além disso, cada docente passou a empenhar em adequar suas atividades acadêmicas aos itens mais pontuados pela GED. A "aula", especialmente na graduação, tornou-
se o objeto mais significativo dessa adequação. Ressalte-se, ainda, como a implantação dessa Gratificação contribuiu no processo de padronização flexível do trabalho acadêmico nas IFES, na medida em que propicia a diferenciação salarial, estimula a competitividade entre os docentes e, desse modo, nega o 
modelo de universidade pública que associa o ensino, a pesquisa e a extensão como princípio norteador da qualidade do ensino.
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O estudo examina as iniciativas de formação continuada oferecidas pela Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) aos professores da Rede Municipal, desde a criação do órgão, em 1991, buscando responder se elas se configuram efetivamente como uma política pública municipal. Analisa as 
concepções de educação pública e de formação continuada subjacentes às diferentes ações desenvolvidas pela FME, buscando contextualizá-las nos âmbitos macro-social e macro-político. Investiga se as ações de formação continuada de professores propostas pela FME se configuram efetivamente como uma 
política para o setor, buscando oferecer subsídios para tal construção. Realizada com base em minuciosa análise documental, a pesquisa reflete sobre a política pública à luz da complexidade que envolve sua elaboração e sua operacionalização. Analisa os caminhos que as políticas de formação docente têm 
percorrido, em especial na Rede Municipal de Niterói, tentando identificar seus determinantes, modelos e concepções subjacentes. São abordados, ainda, aspectos significativos acerca das tendências da formação continuada de professores na história da educação brasileira, considerando os inúmeros desafios 
que o magistério vem enfrentando, frente às inovações propostas pelas Secretarias de Educação. Descreve o campo e o tempo pesquisados, situando-os no contexto nacional, estadual e municipal, em particular no tocante à política educacional do município. Analisa os caminhos trilhados pelas diferentes 
gestões da FME, buscando identificar as escolhas e preferências, assim como entender as concepções educacionais que alicerçaram tais processos. Conclui que, embora com avanços em alguns períodos, ainda não se pode considerar a existência de uma política duradoura de formação continuada promovida 
pela FME, mormente pela ausência de preocupação com a avaliação do impacto das ações desenvolvidas nessa área.
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A pesquisa sobre a oferta de formação de professores para Educação Infantil -EI e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - AIEF no período de 1996-2006 tem origem em um momento histórico paradigmático onde a discussão acerca da formação dos professores é demarcada por um novo ordenamento legal 
ao mesmo tempo em que, após trinta e cinco anos, o EF também é redefinido. Em meio a esta conjuntura as forças nacionais assumem "em consenso" que a formação docente é prioridade para acelerar a reversão do precário quadro da educação brasileira e do RS, apesar dos avanços nos últimos anos. As 
opções dos atores são tecidas na complexa rede de influências do macro cenário mundial e nacional (BALL, 2006) e são traduzidas pelos agentes formuladores dos textos do ordenamento legal, das políticas e programas.Diante do desafiante contexto foi oportuno fazer este diagnóstico descrevendo a 
configuração da oferta de cursos de formação de docentes para a EI e AIEF, revelando os diferentes atores que interagem no palco de disputas e a relação das propostas do período investigado com as demandas dos contextos da Educação Básica. Este diagnóstico compõe o quadro de referências para avaliação 
da política de formação dos professores e os programas que marcaram o período de 1996 a 2006. A autora utiliza o desenho heurístico das artes cênicas para construção do texto que dialoga com as categorias de Ball (apud MAINARDES, 2006) para organizar os elementos da dissertação. A discussão sobre a 
oferta da formação e sua relação com EB implicou na revisão de conceitos que informam sobre o conjunto de aspectos que revelam o processo de profissionalização do exercício do magistério ou profissionalização dos contextos de trabalho (LESSARD, 2006) como também nomear a identidade e relações 
dos entes federados. Para tratar desta discussão foi necessário revisar conceitos, tecer problematizações sobre o campo de políticas educacionais e selecionar dados que serviram de ferramentas de análise da realidade. A origem de todo processo está na concepção de que a profissionalização passa pela 
formação em nível superior e esta se constitui um direito porque promove a formação humana para o pleno exercício da cidadania responsável. As considerações finais de pesquisa apontam para o desafio de planejar estrategicamente a formação aliando à valorização do magistério, promovendo intervenções 
sócio-culturais visando ressignificar o exercício do magistério como profissão. Isto requer contextos planejados para a efetivação das metas do PNE, constituindo políticas de estado e não apenas de governo. A dissertação culmina com a concordância dos pressupostos de Ball (2006) a respeito da importância 
de analisar a política como "trajetória" e não como situações episódicas e por isso o cuidado em incluir a gama de atores diferenciados na configuração da política.
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Este trabalho, trata-se de uma análise filosófica, de linha materialista histórica, sobre as novas regulamentações propostas para a formação dos professores, em especial o professor de Educação Infantil, após a promulgação da LDB/1996. Buscou realizar uma leitura do caráter político acrítico da Pedagogia do 
“Aprender a Aprender”, em suas diversas facetas, com destaque para a Pedagogia das Competências. Na defesa da formação integral do professor, como intelectual orgânico, apresenta o projeto de formação construído historicamente pelo movimento de educadores. Tem como determinação, participar da 
construção de uma identidade dos profissionais da educação e da constituição, enquanto sujeitos críticos e transformadores, de um projeto político de formação emancipatória.
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Neste trabalho busco compreender como as políticas educacionais e de formação de professores, no Brasil e em Portugal, estão atendendo à multiculturalidade presente nesses países. Para tanto, utilizo a pesquisa documental para a recolha dos dados e a análise de conteúdo para descrevê-los e compreendê-los. 
Realizei a coleta dos dados em dois momentos: os dados de Portugal foram coletados em 2006, por meio de um estágio na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e os dados do Brasil foram coletados no início de 2008. Além da análise dos documentos também foram 
utilizadas entrevistas semi-estruturadas para compreender as políticas de formação de professores e as ações implementadas pelos Ministérios da Educação brasileiro e português. Dessa forma, estruturei este trabalho em três partes. Na primeira parte situo o referencial teórico e metodológico da Tese, 
subdividido em quatro capítulos. Primeiramente, reflito sobre o contexto da globalização e seus impactos na economia, na política, na cultura e, principalmente, na educação por meio das políticas educacionais. Em seguida, discuto os conceitos-chave do referencial teórico e relaciono esses conceitos com a 
educação de uma forma geral. No terceiro capítulo, discorro sobre a formação de professores frente às questões multiculturais e as possíveis estratégias para reestruturar a formação desses profissionais; e, no quarto capítulo, demonstro a metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa. Na segunda parte do 
trabalho apresento uma caracterização da educação e da formação de professores no Brasil e em Portugal. Já na terceira e última parte, apresento a análise de alguns documentos legais brasileiros e portugueses que indicam a necessidade de uma atenção à multiculturalidade na educação desses países e destaco 
os avanços e retrocessos nesta discussão.
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A preocupação com as mudanças na educação nacional provocada pelas reformas implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, particularmente na política nacional de formação de professores, e a necessidade de conhecer como ela se corporifica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– UFRN originaram esta tese. Neste sentido, o estudo propõe-se revelar, numa abordagem sócio-histórica, a forma como a legislação educacional brasileira sobre a formação de professores para as séries iniciais educação básica expressa a política do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, como o 
PROBÁSICA significa uma resposta da UFRN a esta política. Para tanto, a pesquisa, em sua perspectiva exploratória, descritiva e analítica, privilegiou várias técnicas e procedimentos de coleta de dados da pesquisa participativa, como: entrevistas semi-estruturadas, observações diretas no campo empírico, 
contatos formais e informais, registro de depoimento de docentes, coordenadores pedagógicos e estudantes, além de levantamento, catalogação e análise de documentos diversos. A análise dos dados trabalhados foi feita de forma predominantemente qualitativa e revelou, entre outras coisas, que o 
PROBÁSICA teve sua gênesis no interior da UFRN e representou, ao mesmo tempo, uma resposta da Universidade à demanda da categoria e à política nacional de formação de professores. Com este estudo esperamos suscitar outras investigações que avancem nas discussões sobre as relações existentes entre 
o Estado brasileiro, suas políticas educacionais e as práticas pedagógicas de formação de professores
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O presente estudo trata da trajetória de implantação e estruturação do curso de licenciatura em regime especial no extremo norte do Tocantins - LIRE -, (1998 - 2002), orientado pelos preceitos metodológicos de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Buscando estabelecer uma interlocução analítica 
sobre a questão das políticas de formação de professores no final da década de 1990. A interlocução com a produção no campo da formação de professores neste período é marcada pelas influências das mudanças no sistema educacional do país, mais especificamente nas licenciaturas, principalmente pós-LDB 
n.º9394/96. É marcada também, por embates teóricos na proposição de concepções diferenciadas neste campo, que constituem-se como uma face, paradoxalmente, que explicita os rumos contraditórios da própria LIRE, identificados através da proposta de estudo descritivo a partir do discurso dos alunos-
docentes. O estudo aponta elementos para a urgência de elaboração de propostas em formação de professores que não caracterizam por políticas "emergenciais", mas sim na proposição de um projeto de formação numa concepção que pretende formar professores como agentes de transformação social.
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No presente estudo foi abordado o processo de contratação e concessão de financiamentos externos das Instituições Financeiras Multilaterais aos entes de direito público internacional. Durante o estudo, verificou-se que, além dos aspectos jurídico-burocráticos, outras variantes influenciam este processo. Dessa 
forma, a problemática que se pretendeu solucionar e explicar, extrapolou o processo burocrático de contratação em si, exigindo também um estudo das relações internacionais entre estes sujeitos. Temas paradoxais como soberania nacional e a lógica sistêmica da interdependência entre os Estados fizeram-se 
necessários para a compreensão do processo. A fim de demonstrar algumas particularidades políticas do processo de contratação de operação de crédito, focaram-se aspectos dos setores de governança e de educação. Foi constatado que duas ordens jurídicas atuam sobre estes contratos, a doméstica e a 
internacional. Disso podem decorrer indagações sobre a legitimidade ou não de algumas cláusulas incidentes nestes contratos, em especial, as condicionalidades para reformas e ajustes estruturais nos modelos políticos nacionais.
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O presente trabalho discute a viabilidade política, econômico-financeira e educacional da transformação das escolas públicas municipais de São Paulo em unidades de despesa, visando efetivar o princípio legal, artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata da autonomia financeira da 
escola. Desta forma, demonstra-se que a autonomia financeira da escola pública municipal é possível e viável, desde que o poder público municipal crie as condições políticas e técnico operacionais para a realização desse objetivo. A decisão de transformação da escola em unidade de despesa é 
fundamentalmente política, pois a forma como os sistemas de ensino se organizam atualmente, centralizando as decisões nos órgãos centrais e intermediários e repassando a execução para a escola, dificulta a efetivação do princípio da autonomia.
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Este trabalho é o resultado de pesquisa desenvolvida junto à linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, que teve como objetivo analisar as opções de financiamento público da educação superior para estudantes 
economicamente carentes no Brasil e em Portugal, a partir da década de 1990. São examinados os programas de financiamento público estudantil português, Bolsa Estudantil, e os brasileiros, Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). 
Busca-se identificar, caracterizar e comparar estes programas, de modo a avaliar a contribuição destes para a democratização do acesso ao ensino superior em ambos os países. Realiza-se uma análise comparativa com base na revisão bibliográfica e documental nos dois países. A análise comparada sustenta-se 
nas investigações realizadas por Nóvoa (1998), Pereyra (1990), Popkewitz (1997, 2000), Koifman (2004), dentre outros. Priorizam-se os estudos sobre a abordagem qualitativa e quantitativa com ênfase nas investigações realizadas por Thiollent (1984), Lüdke e André (1986), Bogdan e Biklen (1994). As 
reflexões sobre reforma, igualdade, justiça, regulação, público e privado tem por base os estudos de Afonso (2003), Barroso (2003, 2006), Bobbio (2004, 2007), Sacristán e Gómez (1998), Popkewitz (1997, 2000), Montoro (1980), Carnoy (2002), Severino (2005) e outros. A revisão bibliográfica conta com 
as produções sobre financiamento no ensino superior presentes nas obras de Cabrito (2002), Conceição et al. (1998) e Seixas (2003) e, ainda, o exame de documentos produzidos pelos organismos multinacionais e dispositivos oficiais e legais referentes ao ordenamento específico do financiamento público 
estudantil no Brasil e em Portugal. A análise comparativa dos programas de financiamento estudantil luso e brasileiro permitiu identificar similitudes e diferenças, considerando as especificidades de cada país. A pesquisa evidencia o incremento, por parte do Estado, do financiamento de instituições privadas 
mediante programas de bolsas estudantis, tendo como justificativa a democratização do acesso. Essas alterações no financiamento estudantil, nas últimas décadas, decorrem das transformações econômicas, sociais e políticas, destacando-se a reforma do Estado de inspiração neoliberal. Conclui-se que as 
políticas de financiamento público estudantil no Brasil e em Portugal ainda não alcançaram o objetivo de possibilitar acesso universal dos estudantes economicamente carentes ao ensino superior
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Apresenta-se aqui, uma análise da experiência da cidade de União da Vitória/Pr que, durante a gestão municipal de 1997 a 2000, construiu um processo de discussão do orçamento público com a população: o Orçamento Participativo. A partir do segundo ano de gestão, esse processo tem um desdobramento 
temático, Orçamento Participativo da Educação. Este consistia na destinação de parte dos recursos de investimento para discussão e deliberação do seu uso, especificamente, entre a comunidade escolar. Os limites e possibilidades desse processo para a efetivação do controle social sobre a ação do Estado são 
analisados neste trabalho a partir de seis critérios: a possibilidade na construção de uma perspectiva de democracia deliberativa na experiência de União da Vitória/Pr; a presença da igualdade como fundamento das deliberações tomadas ao longo do processo de discussão do orçamento com a população; a 
possibilidade de superação de práticas tradicionais da administração pública por meio da metodologia do Orçamento Participativo; as opções feitas pela população em relação às políticas públicas a serem priorizadas e financiadas pelo poder público; o espaço do Orçamento Participativo como locus também de 
denúncia acerca das contradições entre a constituição e a destinação do Fundo Público e a possibilidade do avanço no debate sobre o conteúdo da política pública por meio da participação popular antes da ação estatal, no caso de União da Vitória, especificamente na forma Orçamento Participativo da 
Educação. Tais critérios decorrem, primeiro, da discussão acerca do conceito de democracia como prática que exige mais que o reconhecimento da maioria, exige a possibilidade da construção do consentimento via práticas deliberativas, que pressupõem o debate e a argumentação; segundo, da discussão 
acerca da necessidade do controle social do Estado pela sociedade, por meio da repolitização da esfera pública, entendida como um espaço que não é estatal e tampouco é o mercado; em terceiro lugar, os critérios decorrem da análise de outras experiências de Orçamento Participativo, em curso em diferentes 
cidades brasileiras e dos debates já presentes na literatura acerca de tal processo. Procura-se estabelecer os elementos que permitem analisar as especificidades dos diferentes processos mas, sobretudo, daquelas características que lhes dão unidade quanto à finalidade, qual seja, a democratização e o controle 
social do Estado.
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A pesquisa aborda os processos instituintes e instituídos no ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Vitória, no período de 1998 a 2004, tendo como objeto o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Busca conhecer o que 
ocorreu com os recursos do Fundef em Vitória, considerando seu impacto no orçamento da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e na distribuição dos recursos financeiros em alguns itens orçamentários. Analisa também como um mecanismo de incentivo fiscal como o Fundo para o Desenvolvimento 
das Atividades Portuárias do Espírito Santo (Fundap) interfere na redução dos recursos vinculados à educação. Em relação à municipalização, investiga se o Fundef teve influência nessa transferência de responsabilidade de matrículas do ensino fundamental da esfera estadual para a esfera municipal. Investiga 
em que medida houve alterações no número de matrículas e de atendimento escolar, no que diz respeito ao acesso ao ensino fundamental pelos alunos e alunas, e como esse mecanismo de subvinculação de recursos teve influência nas políticas de formação e de valorização salarial do magistério. Finalmente, 
discorre sobre como foi criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundef (Comfuefun), quais foram os critérios para definir sua composição e a escolha de seus representantes e que ações ele desempenhou nesse período. Analisa, enfim, os processos instituintes e instituídos a 
partir da relação do Conselho com os órgãos gestores, bem como o próprio potencial democrático que o Conselho apresenta.
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Trata-se de uma pesquisa teórica sobre o impacto da implementação das propostas de Emenda Constitucional (112/99, 02/02, 37/03 e 415/05), que tratam sobre o financiamento da Educação Infantil, na expansão das vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede municipal de São Paulo. O trabalho analisa qual 
seria o montante de recursos acrescidos na Educação Infantil municipal, caso cada proposta fosse aprovada, além de estimar quantas vagas, para crianças de 0 a 3 anos, poderiam ser oferecidas com esses recursos. O custo-aluno usado para tais simulações foi escolhido a partir de dados de pesquisas sobre 
custo-aluno e custo-aluno qualidade em São Paulo. Devido a sua especificidade, a Educação Infantil, especialmente para a faixa etária até 3 anos, tem um custo elevado, e, por isso, necessita de fontes de financiamento que garantam um atendimento de qualidade para todas as crianças nesta faixa etária. O 
trabalho também discute a importância da Educação Infantil para o desenvolvimento integral da criança, utilizando teóricos como Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Piaget e Emília Ferreiro. O trabalho demonstra como o direito à Educação Infantil foi conquistado historicamente no município de São Paulo, além 
de analisar pesquisas que apontam quais são os elementos essenciais para uma Educação Infantil de qualidade, realizadas no Brasil e no mundo A partir do histórico do financiamento da Educação Infantil no Brasil, analisa o impacto da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério no atendimento da Educação Infantil. Ainda no financiamento, o trabalho avalia qual seria o impacto do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, para a Educação Infantil, no município de São Paulo. A partir destes dados e, com 
informações das pesquisas sobre custo-aluno/ano, simula-se o montante de recursos necessários para o atendimento das metas do PNE, pela ótica da qualidade social da educação.
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A pesquisa discute as relações entre receitas e gastos educacionais e as condições de oferta do ensino, levando em consideração a constituição e a trajetória do processo educativo da Rede Municipal de Ensino de Getúlio Vargas no período de 1993 a 2005. Para tanto, foi realizado um estudo de caso 
quantitativo e qualitativo que buscou mapear a capacidade financeira do Município e, por conseqüência, a capacidade de financiamento da sua rede municipal. A partir desse mapeamento buscou-se analisar quais as condições de oferta que foram oferecidas, bem como a trajetória do processo educativo da 
Rede constituído a partir de 1993. O Município apresentou um alto grau de comprometimento de recursos com a educação pública municipal, o que não significou que os recursos que o Município dispôs foram demasiados, pois sua disponibilidade financeira é bastante limitada. O Município, portanto, 
priorizou investimentos na educação pública municipal, o qual foi impulsionado e mantido pelo processo educativo construído de forma participativa. No entrelaçamento dos elementos da investigação - a capacidade de financiar a educação municipal, as condições de oferta do ensino e a trajetória do processo 
educativo -, descobrem-se indicadores que caracterizam a identidade político pedagógica da rede e a constituição de uma política pública de Estado na educação.
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Este trabalho apresenta uma análise da aplicação de recursos na educação pública municipal de Campinas, no período 1986 a 1999, procurando abordar diversos aspectos: a) a desmistificação do orçamento público, que possui um vocabulário próprio, normalmente hermético e indecifrável que inviabiliza o 
acompanhamento dos gastos públicos; b) as principais fontes de financiamento da educação, destacando-se a política de vinculação de recursos, o conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, as despesas admitidas ou não como MDE e os recursos do salário-educação; c) as alterações verificadas, no 
decorrer do período analisado, em relação à inclusão de despesas e as manobras contábeis para atingir o limite constitucional e d) a análise propriamente dita dos dados através de várias abordagens - classificação econômica, institucional, etc
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 A pesquisa aborda o tema do Orçamento Participativo no estado do Rio Grande do Sul, uma das práticas político-pedagógicas do campo democrático popular que vem merecendo a atenção dos cientistas de diferentes áreas de conhecimento, desde 1989, quando foi implantada no município de Porto Alegre, 
na administração da Frente Popular. Educar pela participação: uma leitura político-pedagógica do OP-RS no município de Salvador das Missões, buscou investigar os efeitos que decorrem desta experiência participativa na região das Missões, em um município pequeno e rural. Sua população é formada 
predominantemente por famílias de origem germânica e está organizada em comunidades onde se destaca o trabalho associativista e cooperativista. A partir do conceito de capital político, desenvolvido por Pierre Bourdieu, realizou-se trabalho de campo que envolveu cinco grupo focais: 1) Clube de Mães 
Novos Tempos, formado por mulheres agricultoras da Linha Saraiva; 2) Professores da escola pública estadual João de Castilho, situada na sede do município; 3) Ex-delegados e ex-conselheiros do OP-RS; 4) Agroindústrias, constituído de coordenadores e sócio-proprietários de agroindústrias que foram 
contemplados com recursos oriundos do OP, via RS-Rural; 5) Cooperativa Habitacional de Trabalhadores de Santo Ângelo, constituído de cooperativados que, organizados conquistaram o financiamento de suas casas através da participação popular. Foram ainda realizadas e oito entrevistas com lideranças 
comunitárias. O objetivo ara analisar o potencial político-pedagógico da prática do OP-RS, na perspectiva da Educação Popular, tendo como horizonte a construção de uma sociedade democrática participativa. A investigação caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa participante. O trabalho divide-se em 
seis capítulos, nos quais o pesquisador apresenta a trajetória metodológica, aspectos da história do processo do OP Estadual, a prática e efeitos da participação popular em Salvador das Missões, o OP e a Educação Popular. No capítulo final são destacados indicadores de capital político que emergem a partir 
desta experiência de poder popular.
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O processo decisorio de implementação 
da assistência financeira do fundo 
nacional de desenvolvimento da 
educação (fnde), via plano de trabalho 
anual (pta), no município de vinhedo-sp 
(1997-1999)

politicas publicas e 
educacao

politicas publicas ; educacao - 
financiamento ; processo decisorio

Analisa a implementação da Assistência Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), verificando os procedimentos e regras existentes para o acesso aos recursos federais, bem como as fases de implementação da Assistência Financeira no período de 1997 a 1999. Apresenta 
dados estatísticos relativos à abrangência da Assistência Financeira em termos nacionais e discussões sobre o formato de Plano de Trabalho, seus problemas e limitações. Analisa o Processo Decisório de Implementação da Assistência Financeira do FNDE no Município de Vinhedo, apreendendo o fluxo 
decisório no Município através da verificação da participação e articulação dos atores, bem como das opções e decisões realizadas durante a implementação da Assistência. A partir da análise dos Planos de Trabalho relativos à Educação de Jovens e Adultos, veriflca-se o modelo de gestão dos recursos federais 
no Município, bem como as contribuições da Assistência Financeira à municipalidade.
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 implementação da política da 
autonomia financeira em duas escolas 
públicas estaduais do rio grande do sul: 
um estudo de caso.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

descentralizacao; desconcentracao; 
gestao democratica da edu

O estudo enfoca o financiamento da educação pública brasileira, especificamente a implantação da política de descentralização/desconcentração de recursos às escolas estaduais do Rio Grande do Sul (RS). O tema da descentralização/desconcentração de atribuições dentro do processo de reformas vivido pela 
área da educação nos últimos anos, especificamente no estado do RS, somado às questões da autonomia financeira da escola, suscitou a realização do presente trabalho. A questão central de pesquisa diz respeito às possibilidades e limites da política de autonomia financeira das escolas públicas estaduais para 
o avanço da gestão democrática na educação pública do RS. A pesquisa abrange a análise da implementação dessa política em duas escolas públicas estaduais, localizadas no município de Guaíba (RS), no período de 1995 a 2005. Foram estudadas as fontes de recursos com as quais as escolas contam para sua 
manutenção, a captação de verbas na própria escola e junto à comunidade, a gestão desses recursos e suas implicações no cotidiano escolar.O método escolhido para orientar a pesquisa foi o estudo de caso, que propiciou a investigação de uma política pública educacional dentro de seu contexto, a escola. O 
estudo baseia-se em várias fontes de evidência, como análise de documentos, coleta de dados financeiros, entrevistas, visitas às escolas e à 12ª Coordenadoria Regional de Educação e observação de reuniões nas escolas. As categorias analíticas que dão suporte à analise são a descentralização de recursos, a 
autonomia financeira da escola, a gestão financeira e a gestão democrática da escola. Em síntese, esperamos discutir a importância da gestão de recursos financeiros públicos transferidos para as unidades escolares, bem como aqueles captados e geridos no próprio estabelecimento de ensino, e suas implicações 
com a gestão democrática.
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Este estudo teve como objetivo, em um primeiro momento, desenvolver uma avaliação sobre o impacto do Fundef –Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a principal política de financiamento do Ensino Fundamental na década de 90 e apresenta 
também a discussão sobre a implantação do Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério. Discute as formas de controle e fiscalização exercidos pelos órgãos do Estado sobre a aplicação dos recursos do Fundef, tais como a Controladoria Geral da 
União, o poder legislativo através de Comissões Especiais e Comissões Parlamentares de Inquérito , bem como Tribunais de Contas , enfatizando a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Analisa aspectos da legislação e atuação 
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, abordando o Conselho no âmbito da União , do Estado do Rio de Janeiro e em especial os CACs do Fundef nos municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro Apresenta nas considerações finais perspectivas para o aprimoramento da 
capacidade de fiscalização e controle social dos Conselhos, em especial com a perspectiva de criação do Fundeb a partir de 2006. 
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Descentralização da oferta e 
financiamento educacional no brasil e 
no chile: implicações das reformas dos 
anos 1980 e 1990.
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educacao; ensino obrigatorio; 
reformas educacionais

Esta dissertação pretende descrever e analisar as políticas de descentralização da oferta e financiamento da educação obrigatória realizadas no Chile e no Brasil durante os anos 1980 e 1990. A pergunta que provoca a curiosidade desta pesquisa é a seguinte: Quais as políticas de financiamento que foram 
adotadas para assegurar condições de oferta da escolarização obrigatória, durante e após a implantação de políticas de descentralização da oferta educacional.A descentralização da gestão educacional nos países latino-americanos constitui-se num dos pilares das reformas realizadas no continente, sob a 
inspiração dos organismos financeiros internacionais, com o apoio de amplos setores das sociedades locais, insatisfeitas com a qualidade das políticas sociais. Os defensores destas reformas procuram lhes conferir um caráter de homogeneidade, ignorando as diferentes realidades dos países que as adotaram, 
apregoando sua inevitabilidade, apesar precariedade argumentativa favorável aos seus bons resultados. O entendimento dos movimentos realizados nos dois países é apoiado na metodologia comparativa. Além da revisão bibliográfica e da legislação, o estudo lança mão de dados de matrículas e de gastos 
educacionais entre as diferentes dependências administrativas, além de dados sobre os gastos por aluno. O método comparativo permite entender a influência que diferentes contextos históricos e diferentes formas de organização do Estado têm sobre os modelos de descentralização adotados nos diferentes 
países. Dentre as principais conclusões é possível destacar: 1. no princípio dos anos 1980, o sistema educacional chileno havia assegurado atendimento educacional muito maior que o Brasil e era fortemente centralizado no Governo Central, ao contrário do Brasil, que sempre teve as matrículas da educação 
obrigatória oferecidas pelos estados e municípios, sem que estes chegassem a garantir acesso universal; 2. a descentralização da oferta educacional no Chile se deu do Governo Central para as municipalidades e para os particulares, num período muito curto, sendo facilitada pelo regime de exceção a que 
estavam submetidos os chilenos e à organização unitária do Estado; 3. no Brasil, a descentralização ocorreu principalmente na segunda metade dos anos 90, dos estados para os municípios, e as escolas particulares perderam muita importância no atendimento educacional aos brasileiros; 4. o Chile financia 
suas escolas através de um subsídio à matrícula tanto das escolas das municipalidades como particulares que se associam ao sistema de subvenções, enquanto o Brasil vincula recursos da receita líquida dos vários níveis de governo à manutenção e ao desenvolvimento de seu ensino; 5. o sistema de 
financiamento brasileiro incorporou, na segunda metade dos anos 1990, fundamentos da public choice (ou teoria da escolha pública), anteriormente assumidos pelo sistema chileno; 6. no período estudado, o Brasil teve um crescimento paulatino e regular dos gastos educacionais públicos enquanto o Chile, 
após um período de estabilidade nos anos 1980, aumentou muito seus gastos nos anos 90; 7. Fica evidente a estabilidade das políticas chilenas, iniciadas no governo da Junta Militar e aprofundadas nos Governos da democracia. No Brasil, as várias mudanças políticas ocorridas no período, dificultaram uma 
hegemonia política que promovesse as reformas educacionais, o que veio acontecer apenas na segunda metade dos anos 1990; 7. a política de financiamento chilena possibilita mecanismos de equalização das diferenças educacionais, assegurando mais recursos do Governo Central para as regiões mais pobres, 
enquanto que, no Brasil, as regiões mais pobres são exatamente as que dispõem de menos recursos públicos por aluno. Palavras-chave: Educação, ensino obrigatório, reformas educacionais, descentralização da oferta, financiamento educacional
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A municipalização do ensino 
fundamental: a política nacional de 
financiamento e a aplicação de recursos 
da educação pelos municípios do 
estado de são paulo após a emenda 
constitucional nº 14/96

politica educacional, 
administracao de 
sistemas educativos 
e unidades 
escolares

financiamento da educacao no brasil; 
financiamento da educacao basica; 
municipalizacao do ensino 
fundamental; gestao municipal de 
recursos educacionais; fundef; fundeb

A municipalização do ensino fundamental, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/1996, que criou o FUNDEF, vem evidenciando problemas que se refletem diretamente na qualidade do ensino público. O presente trabalho focaliza a aplicação de recursos da educação pelos Municípios 
do Estado de São Paulo - após a municipalização do ensino fundamental decorrente do FUNDEF - a partir da análise de registros do Tribunal de Contas do Estado (TCESP). Os dados coletados permitiram: a análise do Município como entidade federativa; a observação dos problemas decorrentes da Emenda 
Constitucional nº 14/96, que criou o FUNDEF; o exame comparativo dessa Emenda com a Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, que cria o FUNDEB; a análise dos problemas que afetam a aplicação de recursos da educação pelos Municípios, conforme a ótica do TCESP. Os resultados demonstram 
que, embora os Municípios tenham sido contemplados na Carta de 1988 com o status de entes federativos, a posição de dependência financeira que ocupam no Sistema Tributário Nacional e a ausência de um pacto federativo cooperativo atingem a autonomia municipal. Os dez anos de vigência do FUNDEF 
apontam os problemas enfrentados e o comprometimento do objetivo de assegurar educação básica de qualidade para todos. O FUNDEB representará alguns avanços em relação ao FUNDEF, mas limitações persistirão. Os registros efetuados pelo TCESP, a partir da criação do FUNDEF, demonstram que há 
desvios significativos dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino por parte dos Municípios. O Fundo, criado em 1996, não foi capaz de acabar com os desperdícios dos recursos da educação. O cenário educacional evidencia a persistência dos velhos problemas: falta de recursos 
para a educação e, ao mesmo tempo, má aplicação dos recursos existentes. Assim, ao que tudo indica, a criação do FUNDEB, por si só, também não será suficiente para sanar os problemas referentes ao financiamento da educação enfrentados pelo Brasil: ou melhora-se a relação federativa e aperfeiçoa-se o 
controle social, ou repetir-se-ão os mesmos erros.
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Custo-aluno e condições tangíveis de 
oferta educacional em escolas públicas 
do distrito federal: (des)igualdades à 
flor da pele.

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

educacao basica; custo-aluno; 
(des)igualdade;

O objetivo deste trabalho é discutir (des)igualdades entre escolas de duas regiões administrativas do Distrito Federal, tendo como base o custo-aluno e as condições tangíveis de oferta educacional. Custo-aluno é definido como o conjunto de recursos materiais e humanos objetivamente calculados. Condições 
tangíveis de oferta educacional é definida como o conjunto de recursos materiais e humanos subjetivamente manifestados em sua existência real no cotidiano da escola. A amostra é composta de doze escolas públicas de educação básica (educação infantil; séries iniciais do ensino fundamental; séries finais do 
ensino fundamental; ensino médio; e educação especial), sendo seis da Região Administrativa de Brasília (RA-Brasília) e seis da Região Administrativa da Samambaia (RA-Samamambaia). Dados foram também coletados de mais duas escolas diferentes, localizadas na RA-Brasília e tidas como custo-
adicional à escola (CAE), a saber: Centro de Línguas de Brasília (CLB) e Escola-Parque de Brasília (EPB). Itens de custo incluídos na pesquisa: salário de pessoal (docente e não-docente); material de consumo; material permanente; outros insumos (serviços de terceiros; água/esgoto; energia elétrica; telefone; 
internet banda larga; e gás GLP); prédio; e terreno. Os dados de salário de pessoal e material permanente foram coletados em cada escola e os demais por meio de documentos oficiais (portarias da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; Carta Tributária do Distrito Federal de 2008; relatórios 
orçamentários de obras de escolas novas). Esta investigação ainda coletou dados por intermédio de observações semi-estruturadas e muitas conversas informais com docentes, não-docentes, alunos e pais de todas as escolas que compõem a amostra de pesquisa. O texto está organizado em cinco capítulos. O 
primeiro apresenta o conceito de custo e dos vários termos que a ele estão relacionados. O segundo capítulo é referente a uma revisão de literatura sobre custo-aluno no Brasil, no Distrito Federal e nos Estados Unidos da América, em que informações básicas de cada um dos trabalhos são apresentadas, tais 
como: título; autor(es); tipo de documento (relatório de pesquisa; livro; artigo; dissertação; tese; monografia, etc.); ano (de coleta de dados e de publicação); objetivo(s); insumos considerados; tipo de custo (direto; indireto; direto e indireto, etc.); procedimentos metodológicos; peculiaridades; e principais 
resultados. Já o terceiro capítulo aborda alguns conceitos de François Dubet, Amartya Sen e John Rawls, e indica possíveis articulações teóricas com os elementos centrais da tese (custo-aluno e condições tangíveis de oferta educacional). O quarto capítulo, por sua vez, expõe de forma detalhada a 
metodologia. Este capítulo pretende explicar as opções adotadas e a forma como as mesmas foram implementadas, sobretudo no que concerne à coleta de dados. Por fim, o quinto capítulo, em que os dados de custo são apresentados e analisados. Alguns resultados da pesquisa: custo-aluno relativamente 
elevado em ambas as regiões administrativas; custo-aluno da RA-Brasília mais elevado que o da RA-Samambaia em todas as etapas e modalidades; pobreza dos recursos materiais em ambas as regiões.
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A presente tese situa-se na linha de pesquisa Trabalho, Movimentos Sociais e Educação e concebe que a educação é um bem público, um direito subjetivo individual e um direito objetivo social, reafirmando que é uma política pública de responsabilidade do Estado, estratégica e imprescindível para um projeto 
de nação livre e soberana. Este estudo aborda, no campo das políticas públicas educacionais, o Financiamento da Educação Profissional no Brasil: suas contradições e desafios, a partir de uma análise da configuração do Estado brasileiro, do financiamento da educação no país, da opção por diversos programas 
de educação profissional em detrimento de uma política pública global, tomando o Programa Nacional de Expansão da Educação Profissional (PROEP) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM) como estudos de caso. A investigação visa 
compreender como o modelo adotado pelo Estado brasileiro na educação profissional está, propositadamente, estruturado e voltado para atender aos interesses do setor privado, que atua e hegemoniza a oferta dessa modalidade no país. Nesse sentido, cabe destacarmos que as formas como o Estado 
disponibiliza fundos públicos a serviço da reprodução do capital é diversificada, ora através de repasses diretos, por meio de programas, ora através de repasses indiretos, por meio de isenções fiscais e previdenciárias, ou mesmo financiando e qualificando a força de trabalho para o capital e/ou 
instrumentalizando a formação técnico-profissional aos interesses do mercado. Os estudos foram realizados a partir de uma perspectiva e abordagem teórica marxista, tomando a dialética como um método de articulação categorial que procede mediante a elevação do abstrato ao concreto, do menos complexo 
ao mais complexo. O materialismo histórico, por sua vez, orientou o estudo da realidade e do financiamento da educação como totalidades contraditórias.
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1995/1998

financiamento da educacao; 
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Tomando como base o contexto das redefinições ocorridas na política de financiamento educacional dos anos 90, analisa as dimensões legais, na tentativa de depreender seus limites, possibilitando à sociedade intervir na elaboração, na interpretação e na aplicação de leis. Avalia o ordenamento jurídico 
educacional, especificamente dos recursos financeiros, como forma de legitimar e adequar a política de financiamento educacional às exigências da nova ordem econômica mundial. Verifica, mediante a evolução dos gastos com educação realizadas pelo governo do estado de Goiás, no período de 1995/1998, o 
impacto das alterações no cumprimento das novas leis, relacionando a transparência obtida em documentação contábil da aplicação dos recursos. Enfoca a utilização histórica do termo Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) pelos administradores públicos e discute as alterações legais 
fundamentadas na polêmica existente em torno de seu conceito. Aponta dois elementos institucionais importantes na busca do cumprimento da lei - o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Reflete sobre a burocracia como resistência interna do governo às reivindicações da sociedade e sobre o conceito de 
cidadania ativa, necessário à participação do povo nas definições das políticas educacionais. Contribui para o entendimento de aspectos da legislação do financiamento educacional no processo de implementação de novas políticas, ocorrida nos anos de 1990 e conclui que é possível inserir, nessas políticas, o 
poder do povo nas decisões políticas.
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A pesquisa relaciona a politica de financiamento da Educacao dos Municipios brasileiros e o desempenho educacional medido pelo Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica (IDEB) e tem por referencia a mudanca no modo de regulacao da politica educacional, introduzido nas ultimas decadas. Iniciou-
se o estudo pela revisao da literatura relativa aos fatores intervenientes no desempenho educacional. Esta literatura revelou que a heterogeneidade de recursos, entre as escolas, afeta o rendimento do aluno. Por sua vez, os estudos sobre os mecanismos de financiamento da Educacao basica no Brasil atestam a 
singularidade politica de um sistema educacional custeado mediante vinculacao de recursos, transferencias intergovernamentais e fundos redistributivos. O Plano de Desenvolvimento da Educacao, lancado em 2007, associou em ambito nacional o repasse de recursos publicos a obtencao de resultados pelos 
Municípios brasileiros. Neste contexto analisou-se a relacao entre a Capacidade de Atendimento educacional dos Municipios brasileiros e o desempenho educacional medido pelo IDEB. Essa capacidade foi analisada sob tres diferentes indicadores: Capacidade de Atendimento Protegido, Capacidade de 
Atendimento Potencial e Capacidade de Atendimento Legal. Foi testada a hipotese se Municípios com mais recursos disponibilizados para a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino (MDE) apresentam melhores resultados no IDEB e vice-versa. Ao final verificou-se inexistir relação direta entre capacidade 
atendimento dos Municipios, medida pelos tres indicadores, e desempenho educacional, coerente com a literatura a respeito. Entretanto, observou-se tambem a associacao moderada entre esses indicadores e o desempenho educacional. O estudo conclui pela importancia de maior aporte de recursos para a 
Educacao basica publica nos Municipios. Porem o modo de regulacao institucional deve favorecer medidas redistributivas e focalizadas naquelescom menor Capacidade de Atendimento. Palavras Chaves: Politica educacional - Financiamento da Educacao - Capacidade de Atendimento em Educacao – IDEB - 
Educacao municipal – Desempenho educacional - Regulacao
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No Brasil, o axioma da Educação de Jovens e Adultos como direito carece de defesa rigorosa e contumaz dado a escassez de recursos públicos atribuídos à modalidade, o que representa um limite tangível e, por vezes, um obstáculo inamovível ao atendimento das demandas educacionais da população. Nesse 
sentido, o presente estudo assume como questão norteadora: constituiu o financiamento da Educação de Jovens e Adultos um direito, no interregno 1996 a 2006? Na questão estrutural estão imediatamente imbricadas: Por que financiar a EJA? A quem se destina? Para que? Quem o fez? E como o fez? E, 
conjunturalmente, relacionada às diretrizes de: a) descentralização do financiamento e dos serviços, vinculada à questão federativa, à divisão de competências e à municipalização da Educação via política de Fundos para seu Financiamento; b) focalização, no fundamental regular (7 a 14 anos), bem como dos 
"beneficiários" dos programas (os mais jovens e pobres); e c) privatização, traduzida nas parcerias, que moveram a sempre tênue linha limítrofe entre público e privado, e no apelo ao espírito voluntarioso da sociedade civil. Para tanto, uma discussão teórica ampla e abrangente sobre os aspectos econômico-
tributários, sociais e históricos do Financiamento da Educação (de Jovens e Adultos) culmina num estudo empírico do estado de Minas Gerais e de uma amostra estratificada de 24 Municípios mineiros, segmentados conforme critérios socioeconômicos e educacionais neste trabalho estabelecidos. Nosso 
esforço é procurar compreender, a partir dos dados disponíveis, a problemática de financiamento da EJA no quadro geral da política, das finanças públicas e de direito tributário perscrutado no referencial teórico. Para entender o que ocorre nos Municípios da Amostra, pautamo-nos em três categorias eleitas: 
as condições de oferta da rede municipal de ensino; a sua capacidade financeira e o seu Gasto Público em Educação (de Jovens e Adultos). Concluímos que o Financiamento da Educação de Jovens e Adultos é dimensão ainda não realizada da democratização do Estado brasileiro, visto que, nos três níveis 
administrativos (federal, estadual e municipal), no período focalizado pelo trabalho (1996 a 2006), apesar da grande variação de magnitudes, os gastos com EJA mantiveram-se em níveis muito baixos em comparação a outros níveis e modalidades de ensino. Ressalve-se que as lacunas e as divergências 
constatadas nas informações relativas à EJA, destacadamente sobre os gastos, sugerem não apenas a necessidade de padronização das metodologias de aferição, mas antes a premência de maior e melhor acompanhamento e controle dos investimentos públicos. Por fim, manifestamos a esperança de que o 
aporte de recursos para a EJA proporcionado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) possa impactar positivamente na quantidade e na qualidade de sua oferta pelos entes subnacionais, mas seguimos temerosos quanto ao 
coeficiente deliberado e, sobretudo, em relação à vontade política dos Governadores e Prefeitos para promovê-la em face de um universo ampliado de problemas educacionais e da limitação da capacidade financeira de suas esferas administrativas
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A finalidade desta pesquisa é verificar a relação estabelecida entre valorização docente e qualidade do ensino nas bases de criação FUNDEF e em sua implementação estadual e municipal paulista, analisando os reflexos dessa relação para o objetivo da valorização docente. Este estudo baseia-se em entrevistas 
e análises bibliográficas, documentais e de discurso, tendo Gramsci como referência central. Em linhas gerais, identificou que, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o professor foi apontado como agente principal da qualidade do ensino. Contudo, o referido governo apresentou cortes nos seus 
gastos com educação, coerentemente à sua meta de Reforma do Aparelho do Estado, comprometendo seus objetivos de valorização docente e de qualidade do ensino. No caso do Estado paulista, em razão de sua ampla sintonia política com o governo federal e a despeito de sua intensa alteração no modelo 
pedagógico-organizacional educacional, suas iniciativas também não foram acompanhadas do aumento de investimentos financeiros proporcionais ao caráter da reforma pretendida, justificando o aprofundamento discursivo oficial feito entre valorização docente e qualidade do ensino. No tocante ao Município 
pesquisado, tal instância ficou limitada a seguir as orientações da União e do Estado de São Paulo, pautada no argumento de sua inexperiência administrativa no setor educacional, reproduzindo ações de valorização do professor insuficientes, sob o pretexto de se buscar alcançar o objetivo da qualidade do 
ensino na localidade. Assim, apesar de o professor ter seu papel oficialmente destacado no período, cada vez menos a resolução dos problemas educacionais foi abordada em termos da atuação político-financeira da União, dos Estados e dos Municípios. Essa discussão foi transposta para um âmbito 
estritamente pedagógico e escolar, de responsabilidade do professor, e a valorização docente, acoplada a princípios meritocráticos, tornou-se ideologicamente a causa da boa ou da má qualidade do ensino, e não parte integrante desse processo. Palavras-chave: valorização docente; qualidade do ensino; 
FUNDEF; política educacional; década de 90
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As políticas educacionais, no Brasil, vêm buscando alternativas para solucionar questões elementares, como o acesso, para todos, a um ensino de qualidade nas escolas públicas. Uma medida de grande impacto, neste sentido, foi a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o qual vigorou, em todo o país, entre os anos de 1998 e 2006. Esta tese focalizou sua atenção nos trabalhos do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no âmbito da União, sendo este um órgão colegiado com a participação de 
membros do Poder Público e de entidades representativas do setor educacional. Este Conselho foi tomado como uma estrutura de intermediação das relações entre o Estado e a sociedade civil, num contexto em que as formas de participação proporcionadas pela Democracia Representativa, através das 
eleições, não contemplariam mais todas as expectativas dos cidadãos. Assim, estes buscariam alternativas no sentido de reforçar o seu poder de vigilância sobre as ações dos governantes. Com base nestes pressupostos, e tendo como referências a legislação e a produção científica sobre o assunto, foram 
analisadas as atas de todas as reuniões realizadas pelo referido Conselho, por serem estes os documentos oficiais disponíveis acerca dos trabalhos do órgão. Pretendeu-se verificar desde questões organizacionais, como a periodicidade das reuniões e a presença dos conselheiros a estas, até aspectos relativos aos 
conteúdos dos trabalhos empreendidos. Entre estes figurariam o intercâmbio de informações, os debates, suas ações e omissões. Examinaram-se as atribuições do Conselho do FUNDEF, em âmbito da União, tanto através dos aspectos legais quanto por intermédio das atividades desenvolvidas pelo órgão. A 
este respeito, foram discutidas as lacunas quanto à interpretação, teórica e prática, do que viriam a constituir as funções de acompanhamento, controle social e fiscalização. E, no intuito de melhor se compreender as intervenções deste colegiado, mostrou-se importante considerar também os trabalhos de alguns 
dos demais atores institucionais com atribuições complementares ou concorrentes. Para isso, investigaram-se as ações de duas estruturas do organograma do Ministério da Educação que atuaram em diversas questões tangentes ao FUNDEF: a chamada "Equipe do FUNDEF" e a Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação.
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Este estudo deriva de pesquisa realizada junto à linha de pesquisa Estado e políticas educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, com o objetivo de analisar a implantação do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (PSPN) na rede pública estadual de Goiás, destacando os 
conflitos e os limites que permeiam o campo de estudo. Empiricamente a pesquisa procurou analisar a implantação do PSPN na rede pública estadual de Goiás no ano de 2009 estabelecendo relação com os exercícios financeiros de 2008 e 2010. As questões norteadoras do estudo contemplam, dentre outros, a 
análise da Lei do Piso e sua relação com outras normas legais e a suficiência financeira para implantação. A base teórica da pesquisa constou de uma análise crítica da constituição do piso salarial e proletarização do trabalho docente em autores como: Dutra Junior et al, 2000; Costa e Souza, 1997; Monlevade, 
2000; Przeworski, 1995; Gadotti, 1987 e Abicalil, 2008. O estudo revelou como conflito a forma como a legislação é interpretada com destaque para o mecanismo utilizado pelo governo de Goiás para cumprir a Lei: fragmentar a implantação do Piso em dezessete parcelas mensais e posteriormente atualizá-lo 
n’outra etapa de quatro parcelas
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Os atuais dois milhões de professores e professoras que trabalham na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio nas escolas públicas estaduais e municipais no Brasil são herdeiros de uma história que começa em 1551 com a chegada dos jesuítas à Bahia. Estes religiosos se constituíram 
como professores em dezessete colégios e quase duzentas escolas de primeiras letras que se celebrizaram por sua alta qualidade. Sua valorização como professores não advinha, contudo, de altos salários, mesmo porque eles não viviam de salário, mas de rendas auferidas principalmente da venda de gado de 
suas fazendas, trabalhadas por escravos e administradas pelos religiosos “irmãos coadjutores”. De 1759 em diante, quando os jesuítas foram substituídos pelos professores “régios”, assalariados pelas Câmaras Municipais, e principalmente de 1834 em diante, com a fundação de redes públicas estaduais, com 
professores recebendo salários oriundos de impostos, parte da “valorização” social do magistério passou a depender do valor de seus salários em relação aos dos outros trabalhadores. Esta tese examina um pouco desta história e se concentra no processo de “desvalorização” ocorrido a partir de 1950, 
enfocando a luta dos sindicatos e da CNTE pela “revalorização” salarial, principalmente através de um instrumento legal de política pública reivindicado pela categoria e conquistado na Constituição de 1988 : o Piso Salarial Profissional Nacional. O trato histórico da questão se aprofunda com a análise do 
período 1993 -1997, quando são expostos não somente o confronto das demandas de matrículas e professores com a oferta de recursos financeiros, como também os conflitos políticos entre o MEC e a CNTE, que até certo modo expressam a luta entre capital e trabalho. Qual é o salário que não só os 
professores reivindicam mas que a sociedade pode pagar ? Esta é a questão central que a tese tenta responder. As reflexões teóricas se entrelaçam no texto a partir de três fontes: aportes científicos de autores; análises próprias sobre conceitos nucleares da tese; e idéias desenvolvidas por quatro intelectuais 
entrevistados. 
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O objetivo deste trabalho é fazer uma análise qualitativa e quantitativa do crédito educativo federal/ CREDUC como mecanismo que permite o acesso do estudante de baixa renda à universidade. A obra é divida em três partes principais. Uma análise geral da educação superior no Brasil contempla experiências 
com crédito educativo; uma análise das instituições particulares com destaque dos aspectos positivos e negativos. E na última parte faremos uma análise específica do CREDUC na Universidade Católica de Pelotas. Foram aplicados questionários com o objetivo de captar a opinião de estudantes e da própria 
instituição. Também foram coletados dados estatísticos para orientar as conclusões do estudo. O trabalho também apresenta a evolução histórica da universidade brasileira com enfoque na dicotomia público versus privado
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As alterações ocorridas na legislação federal, com a aprovação da Emenda Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996, trouxeram novas regras para as despesas com a educação, tanto em nível municipal como estadual, disciplinando os gastos com o ensino fundamental que passou a ser prioridade dos 
municípios. Assim, surgiu a necessidade de se criar um órgão municipal para controle e fiscalização da aplicação dos recursos da educação, o que resultou na criação dos Conselhos Gestores. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo central examinar na ótica dos conselheiros, à luz das atribuições 
legais previstas, a realidade operacional de sua ação de acompanhamento e controle do FUNDEF nos Conselhos Gestores Municipais da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. A análise realizada permitiu trazer para a reflexão o olhar que os entrevistados (conselheiros) lançam sobre questões 
relativas ao Conselho do FUNDEF no seu município. A realidade levantada nos municípios pesquisados revela, em geral, que há um desempenho dos conselheiros capaz de levar os conselhos gestores a exercerem, por intermédio de suas atuações, um papel efetivamente fiscalizador.
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A pesquisa discute as atividades dos conselheiros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (CMACS-FUNDEF/FUNDEB), assim como do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (COMALES) do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no Município de Triunfo/RS, no período entre 1998 até 2007. Através de estudo de caso, incluindo análise 
documental, entrevistas, observações e respostas a questionários de múltipla escolha, foi possível discutir possibilidades, avanços e dificuldades no acompanhamento e controle social peculiares a estes conselhos. A dissertação utiliza os conceitos de capital social, empoderamento e controle social para a 
análise da atuação dos conselheiros quando acompanham ou acompanharam o FUNDEF e o FUNDEB e os programas PNAE, Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE), Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência (PAED); também é referência teórica o financiamento da educação brasileira. O objetivo da dissertação foi mapear a formação de capital social, o 
empoderamento dos conselheiros, as condições dos conselheiros em efetivarem suas tarefas e como ocorre o controle social por meio de conselhos. A análise dos resultados da pesquisa indica que os conselhos são importantes para os programas, no entanto, sua atuação ainda é incipiente e pode ter um 
incremento em termos de eficácia das ações e para proporcionar maior transparência destas políticas públicas e do uso em geral dos recursos públicos. Durante a pesquisa realizada foi possível observar que os conselhos conseguem mobilizar um bom número de cidadãos para realizarem suas tarefas e que este 
grupo trabalha com o intuito de melhorar os programas e as políticas públicas.
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A dissertação desenvolve uma avaliação preliminar do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), principal política de financiamento do Ensino Fundamental a partir de 1998. Discute sua concepção político-ideológica, sua eficácia/efetividade e 
sua articulação com a proposta de Reforma Gerencial do Estado, implementada pela administração que se autodenomina "social-liberal" do presidente Fernando Henrique Cardoso. Analisa também os primeiros resultados e seus principais problemas - custo-aluno/ano, captação de recursos intergovernos, etc. - 
decorrentes do processo de implantação. Sistematiza, ainda, os argumentos formulados por pesquisadores e estudiosos favoráveis e/ou contrários ao Fundef, especialistas em políticas de financiamento do ensino público. Relata dados de "survey" realizado junto a uma amostra intencional composta por 33 
administradores de Secretarias Municipais Fluminenses, membros da Anped, estudantes de pedagogia e educadores de várias regiões, a respeito de suas percepções sobre o Fundef e do conjunto de políticas de educação implantadas pelo atual governo. Em conclusão, a dissertação apresenta diversos aspectos 
positivos sobre o Fundef (aumento salarial na maioria dos municípios; crescente controle da verbas para o ensino fundamental; maior transparência no emprego dos recursos, bem como vários outros aspectos negativos: Governo Federal não aporta maiores recursos; exclusão da educação infantil, educação de 
jovens e adultos e educação média; não obediência aos custos diferenciados previstos no Fundef.
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Este trabalho apresenta um estudo da implementação e do funcionamento dos conselhos de participação popular, ligados à área educacional no município de Araraquara. Desde a posse da coligação denominada Frente Democrática e Popular, em 2001, liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e composta, 
ainda, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), a política adotada é a da descentralização, assumida como a melhor forma de democratização na esfera do poder público. Desde o início, em 2001, a gestão da Frente Democrática e Popular demonstrou preocupação 
em ampliar os espaços de participação popular. Com o lema “A Sociedade Gerando Políticas Públicas”, instituiu vários Conselhos Municipais e reestruturou os já existentes. Há no município três conselhos diretamente ligados à educação que foram analisados: o Conselho Municipal de Educação, o Conselho 
de Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Por meio da análise de documentos e de observações, em algumas reuniões, o trabalho buscou identificar 
elementos para uma discussão da real representatividade que a sociedade possui dentro desses conselhos, à luz da teoria de Norberto Bobbio sobre o desenvolvimento da democracia na complexa sociedade atual. As “promessas não cumpridas” pela democracia moderna, segundo Bobbio, somadas às etapas 
essenciais de atuação dos conselhos, segundo Perseu Abramo, serviram de base para a análise proposta. Inicialmente o texto retrata, de forma breve, do percurso histórico da política brasileira desde os anos de 1960 até 1988 (Promulgação da Constituição Federal), focando a questão da democratização da 
educação em âmbito nacional, depois no estado de São Paulo e, por fim, no município de Araraquara. Na seqüência, com base em dados de observação direta e em fontes documentais, o texto procura demonstrar como se apresentam os conselhos analisados, sua composição, suas atribuições e as 
possibilidades de contribuírem para a democratização da gestão pública e para o aprimoramento das políticas governamentais.
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Este trabalho procura tratar das mudanças no ordenamento legal e no gasto público na educação pública nos anos 90, bem como a atuação do Estado neste contexto, visto que tais mudanças foram conduzidas por processos que necessitaram passar pelo âmbito estatal. No Brasil, podemos citar o Fundef - 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério (e mais recentemente o Fundeb), fundos criados por emendas constitucionais que reorganizaram todo o sistema de financiamento da educação brasileiro, o que deixou mais clara a responsabilidade que cada ente federado tem 
em relação ao investimento de recursos na educação. Embora o Fundef se estenda até o ano de 2005 e, portanto, vigora além dos anos 90 e na gestão do sucessor de Fernando Henrique Cardoso, o título deste trabalho se refere aos "anos 90" porque o mesmo foi implantado nesta época; os dados apresentados e 
analisados com maior ênfase neste trabalho, porém, farão referência o período de vigência deste Fundo, ou seja, até 2005. Em relação à Argentina, podemos citar a Lei de Transferência de 1991, que transferiu a responsabilidade dos serviços educativos de educação secundária e superior não universitária às 
províncias e ao governo da Cidade de Buenos Aires e a Lei Federal de 1993, que trouxe uma série de reformas que deram nova definição aos papéis administrativos e às responsabilidades financeiras do sistema educativo em todos os níveis de governo, reestruturando por completo o sistema educativo. Neste 
contexto de mudanças legais, será abordada também a atuação do Banco Mundial nestes dois países no que se refere à influência na condução das políticas educacionais, analisando as estratégias adotadas por cada país para fazer frente a essas recomendações vindas de fora.
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Esta pesquisa é um estudo de caso sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) do Município de São Paulo, cuja perspectiva de análise foi identificar as ações de seus 
membros na realização das atividades do próprio Conselho e, desta forma, compreender quais foram as condições reais que tiveram para realizar o acompanhamento e o controle social das contas do Fundef no Município de São Paulo. Além disso, procurou analisar a dinâmica adotada por este Conselho para 
realizar suas funções de acordo com a legislação, por se tratar de um Conselho recente na história da Educação no Brasil. O estudo de caso foi realizado com material produzido, no período de 1998 a 2006, na forma de Atas das Reuniões e dos Relatórios Anuais. Entrevistas com membros do CACS serviram 
de complementação à análise efetuada na pesquisa. Como resultado do estudo, identificou-se que as quatro primeiras gestões não conseguiram analisar as respectivas contas do Fundef do município de São Paulo nos períodos correspondentes aos mandatos dos Conselheiros e somente a 5ª gestão conseguiu 
elaborar os Relatórios do seu período de mandato. Concluiu-se, ainda, que a atuação dos Conselheiros foi dificultada devido à falta de dados para a análise das contas, à morosidade da administração pública municipal em designar novos conselheiros, às dificuldades para a formação dos Conselheiros ao longo 
dos mandatos e às constantes substituições de membros, especialmente do segmento de pais. Apesar de ter efetivamente pouca interferência nas ações dos governos municipais, o CACS configura-se como um espaço importante para o debate acerca da Gestão Democrática do Financiamento da Educação.
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A pesquisa que dá suporte a esta dissertação, desenvolvida junto à Linha de Pesquisa Estado e política educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, teve por objetivo estudar o financiamento da Universidade Estadual de Goiás (UEG), examinando o cumprimento do percentual 
estabelecido pela Constituição Estadual e fazendo uma vinculação entre o Programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias do Estado de Goiás (PBU/OVG) e o custo do aluno. O referencial teórico é a metodologia de cálculo do custo-aluno nos estudos de Amaral (2008). Este estudo evidenciou 
o não cumprimento constitucional do financiamento da UEG ao longo desse período, bem como as dificuldades para o cumprimento das metas estabelecidas no PNE no Estado de Goiás, de aumentar para 30% o número de jovens de 18 a 24 anos matriculados na educação superior até o ano de 2010.
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Decorridos quase oito anos desde a entrada em vigor da medida de maior impacto do governo federal dos anos 90 na área da educação, uma pergunta se impõe para aqueles que, como o autor deste estudo, participaram diretamente de sua execução: afinal, o que representou, para as redes públicas 
educacionais, a implementação do FUNDEF, nos cinco primeiros anos de sua vigência nacional? Tendo esta questão como referência, o presente trabalho se propõe a analisar os percursos de implantação e implemento do Programa no contexto do Estado do Rio de Janeiro, privilegiando um recorte, até onde 
foi possível perceber, ainda pouco explorado na literatura produzida sobre o tema, qual seja, a ótica dos municípios perdedores, ou outsiders, de acordo com o conceito de Norbert Elias. Tal ótica é aqui representada pela situação de cidades fluminenses que, de acordo com as regras estipuladas, por 
apresentarem um baixo número de alunos matriculados no ensino fundamental, encontram-se na situação de "contribuintes" do Programa. Ou seja, transferem recursos financeiros para outros municípios. Para tanto, parte-se do princípio que o Estado brasileiro é, em sua essência, patrimonialista, estando 
comprometido, circunstancialmente, com a adoção de preceitos neoliberais, a partir dos quais vem regulando a sociedade, por meio, entre outros mecanismos, das políticas públicas. Tal combinação constituiria um dos fatores determinantes de seu posicionamento na periferia da ordem econômica globalizada, 
fazendo dele palco de acirradas contradições.
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Uma das principais ações da política educacional brasileira foi a criação do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em 1996, destinado a financiar exclusivamente o ensino fundamental público. Este trabalho tem como objetivo central 
avaliar os primeiros anos de implementação do FUNDEF no Estado da Paraíba. A pesquisa, de caráter teórico e empírico, analisou as alterações na dinâmica dos gastos públicos e do gasto por aluno da educação básica da rede estadual de ensino e de mais quatro redes municipais e investigou as repercussões 
do Fundo na evolução das matrículas e na valorização do magistério. Para tanto, procedeu a uma revisão da literatura acerca de modelos internacionais de financiamento e da política de descentralização, com base em autores como Stephen Barro, Juan Cassassus, Norberto Bobbio, Perry Anderson e Nicos 
Poulantzas, no contexto da reforma do Estado atualmente em curso. Dos resultados encontrados, destacam-se: transferência de recursos estaduais para as esferas municipais e focalização dos gastos de todas as esferas com o ensino fundamental; melhoria no padrão de investimento na valorização do magistério 
sem, contudo, implicar o resgate da dignidade que o trabalho docente exige; crescente municipalização e universalização do ensino fundamental; expansão do ensino médio, mesmo com diminuição dos recursos específicos destinados a esse nível; restrição à oferta da educação infantil e de jovens e adultos; 
repercussões pouco relevantes na qualidade do ensino e; ineficiência no controle social sobre os recursos do FUNDEF. Este trabalho conclui afirmando que a política de financiamento da educação não está conseguindo promover uma política nacional de eqüidade.
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O trabalho busca identificar e caracterizar o conjunto de mudanças vigentes e implementadas nas relações entre os entes federados para o financiamento da educação básica dentro do ordenamento constitucional e legal durante o período de Governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). A verdadeira 
“reforma educacional” que se configura nos anos de 1990 é descrita e analisada tendo como parâmetro de comparação os dispositivos constitucionais e legais instituídos e vigentes no período anterior, isto é, durante o Regime Militar de 1964-1985, igualmente objeto de profundas mudanças na área 
educacional e especialmente no financiamento da educação. A partir da compreensão de que todos os atos legais são o reflexo, ou a “síntese possível”, ainda que temporária, dos confrontos ideológicos, políticos, sociais e econômicos vigentes em cada período, este trabalho constrói inicialmente um panorama 
referente ao contexto histórico e educacional vigente no Brasil em cada um dos períodos trabalhados.
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Este trabalho analisou o financiamento da educação na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, no período de 1991 a 1994, quando a política educacional esteve centrada no Programa I – Democratização das Escolas, constituído de dois itens: 1. Eleição de Diretor e Colegiado Escolar; 2. Autonomia da 
Escola. Buscou-se verificar em que medida a vinculação constitucional de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino – na época da ordem de 30% da receita de impostos mais as transferências intergovernamentais provenientes - seriam ou não suficientes para sustentar a rede estadual de ensino 
enquanto unidade orçamentária. A partir da análise dos orçamentos e balanços estatais anuais, bem como dos documentos produzidos pela Secretaria de Estado de Educação no período de 1991 a 1994, constatou-se que, ao longo do período, o percentual vinculado constitucionalmente para manutenção e 
desenvolvimento do ensino nunca foi aplicado em sua totalidade, tendo ficado aquém do disposto legalmente. Essa maneira da administração pública gerenciar as verbas educacionais desvelou que a educação não tem sido a prioridade que o Estado tem propagado, bem como a democratização da gestão 
escolar não se fez acompanhar pela democratização dos recursos financeiros
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Este estudo discute o universo que compõe a Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro, considerando o reflexo das transformações sociais na formulação das políticas de atendimento voltadas para as crianças pequenas em diferentes contextos. Reconhece e discute o processo de institucionalização da 
infância no Brasil e em países membros da OCDE, abordando os conceitos de eqüidade, igualdade e os direitos das crianças de 0 a 6 anos. Ao mesmo tempo, levanta os avanços legais e os desafios decorrentes de uma realidade de atendimento construída a reboque das necessidades da população. A 
investigação abrange as secretarias municipais de educação e suas estratégias de atendimento e gestão, enfocando as modificações decorrentes da implantação do FUNDEF. Este percurso analítico revelou os novos arranjos presentes na educação infantil e no ensino fundamental e suas influências na estrutura 
e na organização dos sistemas municipais de ensino. Possibilitou, ainda, a revelação de elementos significativos para a construção de novas práticas no campo da Educação Infantil, que, no momento, restringe as possibilidades das crianças de menor renda ao que é possível e não ao que é necessário ou 
desejado
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Esta pesquisa analisa interlocuções ocorridas na formulação da proposta de criação do FUNDEB, no período compreendido entre o processo de criação do FUNDEF e o protocolo da Proposta de Emenda Constitucional 415/05 no Congresso Nacional pelo Executivo Federal. Mapeia posicionamentos dos 
atores que participaram da elaboração da proposta no âmbito do Executivo Federal, identificando idéias, interesses e aprendizagens ocorridas no processo. A pesquisa envolveu análise documental, entrevistas e observação dos posicionamentos de atores institucionais, do Executivo Federal, da representação 
dos estados, da representação dos municípios e da sociedade civil. O procedimento teórico metodológico envolveu a análise de conteúdo como técnica para análise dos resultados finais e a abordagem teórica de dimensão cognitiva, Advocacy Coalition Framework, para análise da mudança da política, 
buscando valorizar o papel das idéias, de crenças e do conhecimento. A utilização da abordagem visou compreender o processo da mudança e o papel da aprendizagem política através da interação de atores das diferentes instituições e a influência de coalizões no processo decisório. Foram definidos como 
categorias de análise: os paradigmas, as estratégias, a abrangência da política, os fatores estáveis e os fatores dinâmicos que influenciaram os posicionamentos. Um ponto comum no posicionamento das instituições pesquisadas foi a aprovação na mudança da política de (re) distribuição de recursos 
intergovernamentais para financiamento da Educação Básica. As divergências relacionavam-se com as etapas a serem incluídas e os recursos para composição do Fundo, bem como a fórmula do cálculo do valor mínimo por aluno. Sob o ponto de vista de ter havido aprendizagem nesse processo de discussão, 
pode-se dizer que a experiência do FUNDEF foi sendo avaliada como uma política que estrutura melhor os recursos e a aplicação dos mesmos, melhorando, inclusive, o controle sobre eles, mesmo que os fatores econômicos limitem a ampliação do financiamento da educação. Neste caso a política anterior 
contribuiu para que fosse projetada uma política mais abrangente. As limitações, bem como, as características do FUNDEF, foram os parâmetros para a construção de uma nova proposta.
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Este texto é resultado de pesquisa vinculada à Linha de Pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, que teve por objetivo analisar os procedimentos envolvendo a intervenção do Governo Estadual em 2003 em Anápolis-GO, pela não aplicação dos 
recursos do FUNDEF. Enquanto estudo de caso, nos termos de Lüdke & André, foram analisados Processos da Assembléia Legislativa e do Ministério Público Estadual, atas das reuniões da Câmara do Conselho do FUNDEF e os documentos elaborados pelo TCM no julgamento das contas da Prefeitura. O 
suporte teórico da pesquisa considerou os conceitos de regionalização e descentralização, assim como as análises específicas sobre o FUNDEF. Nesse sentido os principais interlocutores foram: Casassus (1995), Lobo (1990), Oliveira (1999), Farenzena (2006), Hevia (1991) e Ramos (2003). A realização da 
pesquisa possibilitou constatar que a prioridade da intervenção não foi a melhoria da educação municipal. Suas reais motivações foram as divergências políticas existentes entre as gestões municipal e estadual naquele período.
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Do Ensino Fundamental e de Manutenção do Magistério (FUNDEF) e toma esta nova forma de financiamento do ensino fundamental como parte de uma estratégia do governo central, acentuada na década de 90, que pretende atingir a descentralização da gestão dos setores sociais. A descentralização é vista 
como uma estratégia de reforma de Estado que, por aproximar os gestores do público-alvo, seria capaz de alcançar maior eficiência e eqüidade na gestão dos setores sociais e de afastar-se do padrão autoritário e ineficiente que Sistematizamos nesta pesquisa diversas correntes e estudos que apontam que a 
relação entre políticas de descentralização e a eqüidade e a eficiência da gestão de setores sociais não pode ser simplificada. Estes estudos apontam para diversos fatores que podem influenciar a implementação de políticas nesta direção. Buscamos nesta sistematização uma base teórica para analisar o 
FUNDEF e enfatizamos fatores relacionados ao desenho desta nova estratégia de financiamento do ensino fundamental e fatores relacionados ao ambiente (socioeconômico e da cultura política) onde esta política está sendo implementada. Começando pela decisão dos formuladores (no caso o MEC), 
analisamos as inovações trazidas pela legislação que permeia o FUNDEF e nos propomos a responder as seguintes questões: (i) qual a capacidade das inovações e estratégias do governo central de moldarem a relação entre as esferas dos governos e entre o governo local e a sociedade, ou seja, até que ponto as 
ações dos oficiais implementadores e do público-alvo são coerentes com os procedimentos descritos na decisão política?; (ii) até que ponto foram atingidos os objetivos de eficiência e eqüidade da gestão de recursos destinados ao ensino fundamental?; (iii) que fatores têm influenciando tanto os resultados em 
relação ao comportamento dos agentes quanto do alcance dos objetivos pretendidos pelo programa?; (iv) como este programa tem sido reformulado ao longo do tempo? Para responder a tais questões, contamos com dados de âmbito nacional, recolhidos através da “Pesquisa de Avaliação da Implementação do 
FUNDEF – 1998” realizada pelo MEC/FUNDEF/INEP e de uma pesquisa qualitativa realizada em três municípios do Estado da Bahia e em três municípios do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo mais específico desta pesquisa é apontar para fatores que possam estar afetando a implementação deste 
programa e o mais geral é tentar desvendar fatores que sejam relevantes na implementação não só desta estratégia mas de outros programas e políticas que pretendem atingir a descentralização de serviços sociais.
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Nesta pesquisa analisa-se o financiamento da educação no Brasil, a participação do Setor Público e os elementos que levaram à implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF e por que se apresentou na agenda das discussões a 
proposta de um fundo mais abrangente. Faz-se uma análise bibliográfica e uma análise documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de levantamento, seleção e estudo de diversas pesquisas sobre o financiamento da educação no Brasil; a documental concentra-se nas propostas que tramitaram 
de 1997 a 2006, relacionadas através de pesquisa na Câmara e Senado Federal, análise dos censos educacionais e da legislação. No primeiro capítulo é apresentada uma retrospectiva histórica do financiamento da educação no Brasil, discutindo-se questões como o surgimento da obrigatoriedade do 
oferecimento do ensino pelo Estado, participação das unidades da federação na manutenção e desenvolvimento do ensino e recursos disponíveis. No segundo capítulo são apresentados os antecedentes que levaram ao estabelecimento do FUNDEF, os dados da municipalização nas diferentes regiões e a forma 
de financiamento com estabelecimento do mínimo por aluno, levando às principais críticas que motivaram as propostas de alteração. No terceiro capítulo são apresentadas as Propostas de Emenda Constitucional - PECs para alteração do financiamento da educação no Brasil pós FUNDEF, que são analisadas 
quanto ao seu proponente, partido, região, manutenção de um fundo ou criação de três fundos, aumento de recursos para a educação, participação da União, Controle e Acompanhamento Social e estabelecimento de piso salarial; são analisadas também as tramitações das propostas do FUNDEB, discutindo-se 
as propostas que apontavam para o estabelecimento deste até sua aprovação pela EC nº53/06 e regulamentação pela Medida Provisória 339/06 transformada na Lei 11.494/07. Após o estudo da tramitação, analisa-se o texto final do FUNDEB, comparando-o ao FUNDEF. Verifica-se que o FUNDEB incorpora 
elementos de críticas feitas ao FUNDEF, mas não apresenta solução para o baixo valor por aluno e para as desigualdades regionais.
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Identifica as principais mudanças quantitativas que se operam no sistema educacional do Município de Duque de Caxias/RJ, a partir da implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. Investiga suas repercussões junto ao 
movimento sindical docente, analisando a forma como a política oficial de valorização do magistério vem garantindo, no Município, o consentimento dos professores às medidas adequadoras do aparato escolar municipal ao projeto educacional hegemônico no Brasil dos anos 90. Historiciza as disputas, 
resistências e a construção de alternativas contra-hegemônicas construídas pelo movimento sindical. Constata como o FUNDEF vem reorientando a organização do aparato escolar de forma a adequá-lo à política oficial de priorização do aumento do patamar mínimo de escolaridade das massas trabalhadoras. 
Mostra que essa reorientação se dá através da ampliação da oferta do Ensino Fundamental e da intencionalidade da política oficial de valorização do magistério em curso, no sentido de fragmentar as ações dos sujeitos políticos coletivos. Contribui com o debate educacional implementado pelos movimentos 
sociais e pelos centros de pesquisa comprometidos com a produção acadêmica destinada à instrumentalização política dos trabalhadores em educação
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Este estudo analisa sob a ótica do financiamento as mudanças ocorridas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), entre 1989 e 2001. Nesse período foram implantadas no Brasil as políticas que, na visão liberal, deveriam ser introduzidas para que os países enfrentassem a crise do Estado de Bem-
Estar Social europeu e, também, a crise do Estado Nacional-Desenvolvimentista, que eclodiu na América Latina. Com a implantação dessas políticas houve um direcionamento dos recursos do Fundo Público Federal (FPF) para o pagamento das despesas financeiras da União - juros, encargos e amortização -, 
resultando em redução dos recursos, que se dirigiam a setores como educação, saúde, habitação etc. Como as IFES deveriam ser financiadas com recursos do FPF, utilizou-se como categoria principal de análise o financiamento das IFES, tendo como fontes os recursos oriundos da arrecadação de tributos, ou 
seja, do FPF. Os dados relativos a cada uma das 52 IFES foram obtidos a partir das execuções orçamentárias da União e os valores que constituem receitas e despesas do Fundo Público foram apurados dos balanços gerais da União. Comprova-se que as políticas de financiamento implantadas nas IFES, pós-
constituição de 1988, contribuíram para expandir as atividades das instituições; comprimir os recursos fiscais à disposição das instituições; levar as IFES ao "quase-mercado" à procura de recursos financeiros extra-orçamentários e exigir uma maior eficiência das instituições. Como conseqüência, está em 
curso uma verdadeira reforma universitária, que utiliza o financiamento como um dos instrumentos essenciais para a sua implantação, que estaria levando as Instituições Federais de Ensino Superior a se afastarem de suas funções de elaboração de cultura, tornando-se, cada vez mais, organizações utilitaristas a 
serviço do "quase-mercado" educacional.
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Este estudo tem como objetivo a análise das mudanças impostas pelo Estado do Paraná no gerenciamento dos recursos financeiros das instituições de Ensino Superior, no período de 1995 a 2005, e examinar se o novo modelo contribui para a efetividade da autonomia ou da heteronomia administrativa, 
financeira e patrimonial. Para tanto, analisaram-se aspectos do Estado moderno, da política, do desenvolvimento e da inserção da universidade neste contexto, bem como as orientações das políticas dos organismos multilaterais, e a relação destas com a proposta da reforma presente no Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado. Neste contexto, as alterações dão-se no campo das políticas públicas, especialmente das políticas sociais, ao mesmo tempo em que estão em curso propostas e projetos que se configuram pela minimização do papel do Estado, que traz a marca da privatização dos serviços 
públicos. Considerando esse quadro, levantou-se a hipótese de que as reformas encaminhadas conduzem à passagem de uma relativa autonomia administrativa e de gestão financeira das instituições públicas de ensino superior do Paraná para uma universidade a cada dia mais “autônoma financeiramente” ou 
mais heterônoma. Entre os procedimentos metodológicos utilizados destaca-se a revisão da literatura, a constituição de um referencial teórico e, com base neste, a análise dos dados coletados junto a órgãos oficiais federais e estaduais para responder às principais questões postas em discussão/demonstração. 
Ao final, conclui-se que os discursos e práticas neoliberais que foram introduzidos no “subsistema” de ensino público superior do Paraná fazem parte de uma ampla e profunda reforma econômica e política em nível supra-nacional e nacional, que, no caso desse Estado, coloca suas IES definitiva e celeremente 
no caminho da gradativa diminuição de sua autonomia, ao mesmo tempo em que as transforma em IES heterônomas e sem os traços da identidade universitária, ainda que precária, que marcou sua existência até anos recentes.
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O objetivo deste estudo é percorrer a história do financiamento público da educação básica no brasil e em goiás desde o período colonial até 1996. Apreende a temática do financiamento como materialidade das políticas públicas para a educação e, portanto, como expressão das prioridades governamentais que 
se deram na correlação das forças sociais nas imbricadas relações entre estado, sociedade e educação. Revisa a historiografia da educação brasileira e goiana, ressaltando o ordenamento jurídico que norteou as despesas públicas em educação, com ênfase no movimento de vinculação/desvinculação de 
percentuais da receita pública para a manutenção e o desenvolvimento do ensino (mde). Nesse particular, realiza pesquisa empírica dos balanços contábaeis do estado de goiás-1983 a 1996, para desvendar os intricandos (des)caminhos dos gastos públicos com a educação no estado. Finalmente, aponta para o 
fato de que os recursos para a educação básica pública não são utilizados de forma clara e transparente de modo a permitir o seu controle social e também não são suficientes para a democratização do acesso e permanência, no sistema educacional, dos setores de mais baixa renda, perpetuando sua condição de 
exclusão social
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Este estudo aborda a implementação do Conselho de Controle Social do FUNDEF no Município de Parnamirim/RN, no que concerne à participação dos seus representantes no acompanhamento (poder de decisão) dos recursos, diante da política governamental de descentralização, desencadeada na década de 
1990, visto que o processo de descentralização requer a participação da sociedade nas decisões no interior das instituições educativas e representa o modo mais “eficiente” de encaminhar os problemas que dificultam as ações da gestão educacional. Para isso, configurou-se a criação dos Conselhos gestores no 
Brasil, a partir da década de 1980, destacando-se, as suas características peculiares, contextualizadas. Tem o intuito de suscitar questões pertinentes à temática da participação de membros representativos de órgãos colegiados, evidenciando o poder de decisão desses, no controle dos recursos públicos. Tomou 
como referencial teórico-metodológico a literatura que trata da participação e poder de decisão do Conselho de Controle Social do FUNDEF, bem como as diretrizes políticas que regulamentam o referido Conselho. Utiliza como procedimento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e análise das Atas 
de reuniões para compreender os aspectos empíricos da implantação do Conselho no citado Município, tendo em vista que o processo eleitoral configurado no ano de 2003, apresenta-se como uma inovação, pois os conselheiros são indicados pelos representantes do Poder Público local (no caso a Secretária 
Municipal de Educação). Os resultados da pesquisa indicam que os representantes sentem dificuldades, em acompanhar o montante de recursos do FUNDEF, particularmente no que concerne às sobras financeiras de recursos (rateio). Por fim, enfatiza a importância da democratização das relações entre o 
Estado e a sociedade civil, elucidando e suscitando reflexões como: participação democrática no controle dos recursos públicos para educação, gestão educacional e mobilização da sociedade civil no acesso aos bens públicos e culturais aos quais o cidadão tem direito
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Esta dissertação é o resultado de um estudo de caso que abordou as relações entre o financiamento do ensino fundamental e as condições de oferta de educação de qualidade em escolas do município de Porto Alegre, à luz dos princípios do direito à educação e da igualdade de condições de acesso e 
permanência e equidade, princípios esses amparado na legislação nacional e nos acordos internacionais. No plano conceitual, essa dissertação foi orientada pelos conceitos de igualdade e eqüidade, os quais ofereceram o suporte para as defesas que se buscou fazer ao tratar da necessidade do Poder Público 
garantir investimentos na escola pública e desenvolver políticas reparadoras às classes sociais desfavorecidas para que o acesso ampliado à escola possa se converter em sucesso escolar. Da mesma forma, defendeu-se a necessidade de que seja (re)introduzido o conceito de igualdade na agenda das políticas do 
setor educacional, pensado como distribuições desiguais justas, tendo o cuidado de alertar que essa acepção de igualdade não se contrapõe ao respeito à diversidade reivindicada pelos setores que defendem os direitos dessa fatia dos excluídos. Como recurso metodológico foram utilizadas as técnicas da 
aplicação de questionários semi-estruturados, entrevistas, análise documental e observação direta. A pesquisa foi desenvolvida em três escolas de ensino fundamental da cidade de Porto Alegre, sendo uma escola privada que atende alunos de classe média e duas escolas da Rede Municipal de Ensino, situadas 
na periferia da cidade, que atendem alunos de classes populares.
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A tese discute as relações entre pacto federativo e financiamento da educação, tendo como eixo a problematização da função supletiva e redistributiva da União, especialmente pelas ações executadas pelo FNDE, no período de 1995 a 2006. Adota-se o pressuposto de que os regimes federados procuram 
instituir um padrão mínimo de equalização nas condições de acesso a serviços públicos, como um dos elementos centrais para a própria sobrevivência do pacto federativo. No Brasil, esse pressuposto foi reiterado, uma vez que a Constituição Federal explicita que cabe à União o exercício da função supletiva e 
redistributiva em relação aos demais entes federados, tendo em vista a diminuição das desigualdades regionais. A pesquisa desenvolvida se configura como uma análise de políticas públicas, tendo como foco o exame dos critérios que fundamentam a distribuição dos recursos federais para a educação pública 
ofertada pelos estados e municípios, por intermédio do FNDE, procurando a existência de coerência entre os pressupostos que fundamentam a ação dessa autarquia e a distribuição final de seus recursos. A realização da pesquisa envolveu uma rigorosa revisão bibliográfica sobre o conceito de federalismo e 
sobre o federalismo brasileiro, com base nas obras de autores da Ciência Política e da Economia, como Riker; Lijphart; Stepan; Levi; Hamilton, Madison e Jay; Schultze; Bothe; Théret; Fiori; Affonso, Camargo, A.; Oliveira, F.; Souza, C.; Afonso; Arretche; Abrucio; Casseb; Rezende; Prado, dentre outros. A 
análise das políticas de financiamento da educação abarcou o estudo da legislação e dos documentos governamentais, assim como das contribuições de pesquisadores da área, como Castro; Davies; Pinto; Oliveira, R.; Gemaque; Santos, K.; Souza Junior e Arelaro. Para a investigação sobre o papel 
desenvolvido pelo FNDE, além das referências teóricas, como Castro e Parente, dentre outros, foram analisados os documentos e os dados da execução dos recursos geridos pela autarquia, de 1995 a 2006, bem como a legislação que fundamenta os programas implementados. A investigação também 
contemplou a realização de entrevistas e contatos sistemáticos com vários setores do FNDE, do MEC e da Secretaria do Tesouro Nacional. Para avaliar o padrão de distribuição dos recursos, foi calculado o valor-aluno FNDE, que foi confrontado com os dados referentes às desigualdades sociais e 
educacionais no Brasil. A pesquisa permitiu concluir que o modelo federativo brasileiro encaminha para um tipo de federalismo caracterizado como executivo, porque, sistematicamente, a União define unilateralmente políticas que confinam a autonomia dos entes federados. Além disso, a questão tributária e 
as desigualdades regionais se revelaram como limites ao pleno desenvolvimento do modelo federado no país. No campo do financiamento da educação, verificou-se que a União não cumpre a função supletiva e redistributiva prevista constitucionalmente. O FNDE, embora um órgão fundamental de 
financiamento da educação, ainda cumpre de forma incipiente a tarefa de equalizar oportunidades educacionais, pois, mesmo que se observe importante movimento de definição de critérios equalizadores de distribuição de recursos, os valores geridos pela autarquia e os intervenientes políticopartidários, 
principalmente nas transferências voluntárias, ainda não permitem a diminuição das disparidades nas condições de oferta educacional no país.
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Trata-se de pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, que avalia impactos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) na educação do Estado do Pará, especificamente no Sistema Estadual de Educação, no Sistema de Ensino do Município 
de Belém e na Rede de Ensino do Município de Santarém. Seu objetivo foi avaliar a pertinência do arranjo financeiro criado com esse Fundo, considerando: (i) as disparidades do gasto-aluno intra-estadual; (ii) a capacidade de atendimento educacional dos municípios; (iii) a focalização dos recursos; (iv) e a 
cooperação entre as esferas de governo no provimento do Ensino Fundamental. Para isso, foi analisada a magnitude dos recursos totais e adicionais mobilizados por esse Fundo, observando a sua redistribuição e efeitos nas receitas, na gestão e no valor per capita. A análise dos dados foi orientada pelos 
princípios e objetivos do FUNDEF, questionando os procedimentos adotados na sua formulação e implementação, os atores envolvidos e a sua configuração final. Os impactos/efeitos foram identificados e avaliados a partir do percentual de variação das informações referentes aos anos de 1996 a 2001 e da 
visão dos sujeitos mais diretamente envolvidos (Secretários de Educação, de Finanças, Conselheiros do FUNDEF, diretores e professores). Constatou-se que, no Pará, houve considerável redistribuição de recursos do Governo do Estado para os municípios, possibilitando a ampliação do gasto por aluno do 
Ensino Fundamental e a redução da diferença entre o maior e menor per capita. Entretanto, o resultado interno em nada alterou o quadro externo: o per capita do Pará continuou sendo um dos menores do país, tendo em vista que o principal acionista do Fundo paraense é o próprio governo do Estado. Além 
disso, houve redução das matrículas na Educação Infantil e, as do Ensino Médio, não foram ampliadas na mesma proporção que o governo estadual repassou as do Ensino Fundamental para os municípios, resultando na redução do atendimento à Educação Básica e dos gastos efetivados por esse governo. 
Desta feita, concluiu-se que o FUNDEF vem colaborando mais para racionalizar os recursos da União e do Governo do Estado do Pará, através da municipalização do Ensino Fundamental, do que para equalizar o gasto-aluno em nível nacional, tendo em vista que a diferença entre os per capita dos Estados 
ricos e pobres foi ampliada, no período do estudo.
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Este trabalho analisa o fundef - fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério - a partir de três das suas dimensões: formulação, regulamentação e implementação. O objetivo geral da dissertação, organizada em três capítulos, é analisar o processo político que 
envolve a instituição do fundef através da articulação das dimensões mencionadas. A dimensão da formulação, abordada no primeiro capítulo, envolve a análise do processo político que resultou na instituição do fundef através da emenda constitucional nº 14/1996. A dimensão da regulamentação, apresentada 
no segundo capítulo, refere-se à análise dos procedimentos nos poderes executivo e legislativo com vistas a aprovação da lei nº 9.424/1996. A dimensão da implementação, afigurada no terceiro capítulo, tem o objetivo de analisar o fundef a partir dos efeitos que produziu até o seu primeiro ano de 
funcionamento quanto aos aspectos financeiros e de atendimento nas redes de ensino municipais mineiras. Os procedimentos metodológicos utilizados na investigação incluem análise documental e de dados secundários. A análise apresentada conduz ao entendimento de que, embora a formulação e a 
regulamentação do fundef não tenham definido absolutamente o seu processo de implementação, introduziram mecanismos restritivos que foram decisivos para os efeitos negativos que esta política produziu para o atendimento das redes municipais de ensino estudadas.
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A dissertação tem como tema central as políticas de financiamento, oferta e atendimento de educação infantil desenvolvidas por dois municípios gaúchos: Porto Alegre e Viamão. A pesquisa pretendeu conhecer as estratégias que os municípios em questão passaram a implementar, a partir de meados da 
décadas de 1990, no que diz respeito à aplicação de recursos públicos na educação infantil e sua relação com o quadro mais geral de financiamento e das prioridades municipais na área da educação. A nvestigação levou em conta as mudanças na legislação brasileira, especialmente a nova configuração das 
relações entre os entes federados frente ao financiamento da educação e a localização da educação infantil como um direito da cidadania e como uma etapa da educação básica. As análises demonstraram que, em ambos os municípios, nos últimos anos, o volume de recursos destinados à educação infantil tem 
crescido; contudo, apresentam-se diferentes formas de promover e expandir a educação infantil. Em Porto Alegre, sobressaem as opções de oferta através de uma rede pública reduzidamente pequena e com condições de qualidade diferenciadas e através do subsídio público a instituições de educação infantil 
comunitárias. Em Viamão, inicia-se a expansão de uma rede pública municipal de educação infantil. Em ambos os municípios, a oferta de educação infantil gratuita encontra-se bastante aquém da demanda, situação delimitada pelas políticas de financiamento da educação.
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 Esta tese analisa algumas condições de emersão e formação de lideranças a partir da experiência do Orçamento Participativo no Estado do Rio Grande do Sul e no Município de Barão. Apresenta a base histórica e cultural de vivência comunitária do povo da Região do Vale do Caí. Trata-se de uma construção 
coletiva fomentada pelo cultivo de valores religiosos e comunitários que se refletem na participação política promovida pelo Orçamento Participativo (OP). Analisando condições de liderança em Gramsci e Freire, constata-se que o OP, uma forma participativa na tomada de decisões sobre investimentos e 
políticas públicas, favorece o despertar de lideranças políticas e sociais. Com o surgimento de novos municípios a partir do ano 1982, a população interiorana aproximou-se do poder público e alterou a relação com as lideranças comunitárias que passaram a ocupar funções administrativas. Surge a necessidade 
de uma organização pública que abrange um território além dos limites da comunidade. O que há duas décadas estava distante e desconhecido, agora se torna uma extensão da vivência comunitária por meio do convite a participar do poder público. Foram entrevistados sujeitos do OP-estadual, 
Administradores e Conselheiros do OP-Barão contribuindo com a reflexão sobre as condições que o OP apresenta para o surgimento e formação de lideranças sociais e políticas. Destacam-se, entre outras, as seguintes condições para a emersão e formação de lideranças: Ambiente comunitário e público, 
conhecimento do funcionamento da administração pública, desmistificação da autoridade, oportunidade de manifestação pública, transformação política e social e organização social. O trabalho sugere que, diante da escassez de espaços que promovem condições para a emergência e formação de lideranças, há 
a necessidade de estudos mais detalhados sobre o tema
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O objetivo desta pesquisa é estudar o Programa de Descentralização da Prefeitura Municipal de Curitiba: Repasse de Recursos Financeiros nas Escolas, desde sua implantação em agosto de 1997 e as mudanças significativas ocorridas no Programa em três gestões municipais (1997/2000, 2001/2004 e 
2005/2008). As questões para análise da descentralização como política pública referem-se aos aspectos administrativos, financeiros e jurídicos e a relação com as políticas educacionais brasileiras. As pesquisas relacionadas (PERONI e ADRIÃO, 2007) com as políticas de descentralização financeira do 
Governo Federal (Programa Dinheiro Direto na Escola) apontam para uma maior participação da comunidade nas decisões e no gerenciamento dos recursos financeiros da escola, ao mesmo tempo em que surgem inquietações também sobre a possibilidade de repasse de encargos financeiros para a iniciativa 
privada. No caso de Curitiba, ocorrem mudanças no Programa com um aumento no controle fiscal por parte do Tribunal de Contas, e em 2008 com sua regulamentação pela Lei Municipal nº 12.596/08. O estudo do processo de implementação do Programa de Descentralização Financeira e das mudanças 
ocorridas possibilita avaliar sua eficácia, ou seja, sua capacidade de atender aos objetivos e metas propostos.
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O presente estudo vincula-se à linha de pesquisa sobre Políticas Públicas e Gestão da Educação, do Programa de Mestrado em Educação/PPGED da Universidade Federal de Uberlândia/UFU. Tem por objetivo geral a compreensão das concepções, princípios, objetivos, metodologias e usos dos resultados da 
avaliação institucional, em suas diferentes modalidades, e suas implicações no financiamento, na gestão orçamentária e no desempenho das instituições, por meio das análises dos relatórios avaliativos e de distribuição de recursos orçamentários disponibilizados pelo governo federal para a UFU, durante o 
período de 1995 a 2008. E, como objetivos específicos, cuja estruturação norteia os capítulos de 1 a 3, os seguintes propósitos: 1) identificar os vários aspectos das políticas públicas para a educação superior brasileira no período pós-LDB (Lei 9394/96), com destaque para as perspectivas de gestão e avaliação 
no ensino superior em geral, considerando, inclusive, as tendências atuais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federai/REUNI; 2) analisar a vinculação entre os processos e resultados de avaliação institucional com o financiamento e gestão orçamentária das IFES, 
nas ações governamentais para o ensino superior no âmbito de uma verdadeira reforma educacional para o setor, tendo como referência os princípios, programas e procedimentos instituídos a partir de 1995; 3) situar e verificar a relação entre avaliação, financiamento e gestão orçamentária na Universidade 
Federal de Uberlândia, de 1995 a 2008, por meio da análise dos relatórios e planilhas orçamentárias da instituição, com destaque para as implicações no desempenho institucional da UFU. Tais objetivos procuraram responder questões básicas, a saber: quais as tendências das políticas de avaliação institucional 
no atual contexto de reforma do ensino superior? Que relações são estabelecidas entre a avaliação institucional, financiamento, e gestão orçamentária do ensino superior brasileiro? Quais as concepções de avaliação presentes nas proposições do Ministério da Educação? Tais questões constituem elementos 
norteadores e indicadores para o nosso estudo sobre a avaliação da educação superior, no cenário atual, associada à gestão acadêmica e administrativa da UFU, no período de 1995 a 2008.
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A gestão democrática, a autonomia e a participação popular nos processos decisórios são elementos que sintetizam as características das relações sociais que fundamentam um tipo de sociedade pautada em relações transparentes e solidárias. Nesse sentido, a escola pública é local privilegiado para o 
estabelecimento de relações sociais dessa natureza. A instituição de canais de participação e a oferta de condições institucionais, materiais e humanas para as escolas públicas são elementos indispensáveis para que isso se realize. A implementação de políticas públicas comprometidas com as classes 
trabalhadoras sugere que o Estado, por intermédio de suas instituições, se aproxime dos usuários dos bens e serviços públicos, provendo-lhes os meios necessários que garantam condições dignas para o exercício da cidadania. No caso das escolas públicas municipais de São Carlos, a regularidade na 
disponibilização de recursos financeiros para os gestores escolares foi uma forma de descentralização adotada pela Administração Municipal de São Carlos, no período 2001-2004 para garantir as condições materiais de funcionamento das escolas, com a participação popular. A análise dos dados demonstrou 
que essa política pública é um instrumento importante para atender as necessidades materiais e de serviços mais imediatos das escolas públicas. O desenvolvimento do trabalho mostrou que a prioridade dos gastos foi com a manutenção predial e aquisição de materiais pedagógicos, contudo as características 
históricosociais da cidade de São Carlos são elementos dificultadores para que as intenções democratizantes da gestão estudada, com a instituição de canais de participação popular e outros mecanismos de aproximação do Estado dos usuários dos bens e serviços públicos fossem apropriados. Como 
instrumento indutor da gestão democrática, a análise reafirmou o tecido social da cidade e mostrou que a organização interna, na maioria das escolas públicas, não tem favorecido a participação popular. Como proposta, o estudo sugeriu o aprimoramento dos critérios utilizados para a descentralização de 
recursos financeiros para as escolas municipais e o fomento às ações que possam contribuir para que haja a ruptura com práticas tutelantes.
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Esta pesquisa tem como objeto o financiamento do Ensino Médio da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB em 1996 até 2006. O financiamento do Ensino Médio nesse estado advém da fonte Estadual, oriunda dos impostos; 
de recurso internacional, advinda do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED/MEC/BID e da Comunidade Escolar. O objetivo foi investigar como se definiram as políticas de financiamento do Ensino Médio em Mato Grosso do Sul e compreender como essas fontes foram 
organizadas, a partir das políticas mais amplas da educação no Brasil. Sustentado por uma perspectiva marxista, o estudo pautou-se na análise dos determinantes econômicos, sociais e políticos da sociedade capitalista que definiram as políticas de financiamento investigadas. Considerando as peculiaridades do 
contexto brasileiro, buscou-se o aprofundamento da reflexão por meio da produção acadêmica desde os primórdios até o momento em que, sob as bases do Estado Neoliberal, intensificaram-se as lutas por medidas que assegurem recursos para a educação, conquistados a partir da Lei Calmon e consolidados 
na Constituição de 1988. Realizou-se o levantamento e estudo dos documentos que traçavam e definiam o financiamento, assim como, dos montantes financeiros aplicados pelo próprio Estado, apresentados nos Balanços Gerais e Demonstrativos de despesas pagas, dos convênios celebrados juntamente com o 
MEC e organismos internacionais, o que se denominou PROMED/Escola Jovem. A coleta de dados sobre os recursos da comunidade foi realizada em vinte e seis escolas de Ensino Médio de Campo Grande e duas do interior do estado que atendem alunos no Ensino Médio, juntamente com outras etapas e 
modalidades. Confirmou-se a escassez de recursos para a educação básica e constatou-se, pelos dados educacionais e pela produção dos estudiosos do assunto, que o Ensino Médio sempre esteve presente na história brasileira sem financiamento próprio garantido em legislação até ano de 2006, mas financiado 
em grande parte e de forma precária pelos recursos do Ensino Fundamental. A forma como são gerenciados os recursos educacionais pelas esferas federal e estadual, com o endosso do Tribunal de Contas e a indiferença da Assembléia Legislativa, expressa uma sociedade em crise, que prioriza a preservação 
do capitalismo, dentro da lógica da acumulação, chegando a utilizar-se dos recursos educacionais para outros fins que não a educação. Na escassez de recursos e preocupação com a instabilidade econômica em decorrência do aumento da pobreza, o Banco Mundial programa empréstimo e orientações visando 
a eficiência e ampliação da oferta do Ensino Médio, do qual o Governo de Estado participa. A inclusão de recursos do PROMED e da comunidade aos recursos oficiais advindos dos impostos não muda em quase nada o cenário da escassez, dado os montantes serem irrisórios, mas no movimento educacional 
se tornam significativos, por se tratarem de recursos novos.
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 Conhecer o quanto e em que um gestor municipal aplica os recursos disponíveis para a conquista da qualidade dos serviços educacionais é um requisito para a gestão participativa e consequentemente para o acompanhamento social. A pesquisa apresenta como objetivo central as avaliações da eficácia, da 
efetividade e da transparência dos investimentos e dos gastos executados na gestão político-administrativo-financeira entre os anos de 2005/2006, com recursos do Fundef, e 2007/2008, com os do Fundeb, e é realizada com base em estudos de caso, sendo desenvolvida em cinco capítulos norteadores de seu 
objeto. Nos dois primeiros, são estudados os referenciais teóricos sobre o financiamento público em educação e sobre a política neoliberal e suas relações com a qualidade da educação pública. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia aplicada para as avaliações propostas no objetivo, e os dois últimos 
capítulos são destinados, respectivamente, aos estudos de caso de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu – RJ. A pesquisa comprova que os dois municípios analisados tiveram reduzidas as participações dos ganhos com o Fundeb se comparadas com as do extinto Fundef. As avaliações dos municípios revelam 
que parte dos programas orçamentários alcançou a eficácia plena, assim como a efetividade das políticas públicas, enquanto a gestão financeira se revelou pouco transparente em relação às ações realizadas. A conclusão confirma a hipótese apresentada pela pesquisa, ou seja, o financiamento público na 
educação municipal não foi suficiente para garantir o atendimento de todas as demandas existentes com eficácia, efetividade e transparência com vistas à conquista de uma educação de qualidade desejada pela sociedade local.
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Esta dissertação intitulada A produção e circulação de saberes sobre o financiamento da educação no Brasil (1991-2005), com base nas idéias desenvolvidas por Roger Chartier no campo da História Cultural, buscou compreender e analisar a produção e circulação de saberes sobre o financiamento da 
educação, principalmente dos docentes de cursos de formação de professores. Assim, estudaram-se as conjunturas do campo educacional e do mercado editorial brasileiro e os próprios livros que contribuíram para o delineamento desses saberes nos períodos de 1991-1996 e 1997-2005. As análises dessas 
conjunturas realizaram-se por meio da investigação das políticas e da legislação da educação e através do estudo do mercado editorial, e a análise dos livros executou-se mediante o estudo de aspectos de suas materialidades. No primeiro período (1991-1996), o campo educacional e o mercado editorial não 
favoreceram a produção e circulação dos saberes sobre o financiamento da educação elaborados pelos docentes dos cursos de formação de professores e, conseqüentemente, esses saberes foram identificados em apenas 9 livros de primeira edição. Paradoxalmente, no período seguinte (1997-2005), tendo 
encontrado condições propícias no campo educacional e no mercado editorial os saberes referentes ao financiamento da educação tiveram a produção e a circulação expandidas, alcançando um número de 32 livros. A partir do estudo das formas materiais desses volumes, concluiu-se que é na materialidade dos 
livros que se pode compreender seus significados, pois nela estão inseridas as identificações explícitas da designação e classificação dos textos, de modo a criar em relação a eles expectativas de leitura e antecipações de compreensão.
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No Brasil, a organização escolar em ciclos em substituição ao sistema seriado está sendo experimentada desde 1980 e, a partir da promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei n. 9394/96), numerosas iniciativas com proposições diferenciadas se tornaram possíveis, em várias redes 
municipais e estaduais. No Estado de São Paulo, o sistema de ciclos e o regime de progressão continuada foram efetivados em 1998. De lá para cá, muitos problemas de aprendizagem são atribuídos ao Regime de Progressão Continuada - RPC, pois há um sentimento geral de que a escola rebaixou seus 
padrões de qualidade, pois não reprova mais ninguém. O tema avaliação sempre foi de interesse dos pesquisadores e, agora, com a ‘aprovação automática’, renova-se o interesse. Muitas pesquisas foram e estão sendo feitas sobre o RPC, desde a sua implantação. Com o propósito de colaborar para um melhor 
entendimento da implantação do Regime RPC e de seus resultados, este trabalho tem por objetivo caracterizar os indicadores e perspectivas para novas pesquisas, através de uma investigação nos trabalhos científicos de mestrado e doutorado sobre a progressão continuada implantada no Estado de São Paulo. 
Para essa análise foi necessário entender os processos históricos de sistemas de avaliação da aprendizagem no Brasil, tipos de avaliação e os principais fatores que possibilitaram a implantação do RPC. A pesquisa, de natureza qualitativa, cujos objetivos têm perfil descritivo, envolveu a produção de 
dissertações e teses delimitada no período de 2000 a 2007, e registradas na Capes-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tendo como descritor o termo “progressão continuada”. Dos 113 trabalhos expostos nos resultados foram selecionados 54 textos, que tratavam do RPC no Estado 
de São Paulo, foco do estudo. Os resultados apontam que a implantação e manutenção do RPC foram e continuam sendo alvos de controvérsias por parte de docentes, pais de alunos e pesquisadores. A síntese dos postulados, compilados a partir da análise dos resumos dos trabalhos acadêmicos, aponta que os 
objetivos democráticos e inclusivos do RPC não têm sido atingidos.
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 O principal objetivo desta investigação é apresentar a possibilidade de acompanhar a pesquisa em educação no Brasil – através dos registros históricos de sua consolidação, das suas temáticas e metodologias adotadas – em paralelo ao pensamento de Gaston Bachelard, no contexto epistemológico do século 
XX. Conhecido por propor uma «ruptura epistemológica», Bachelard convoca-nos a inaugurar o novo espírito científico, para que através dele superemos os obstáculos epistemológicos que impedem o avanço do conhecimento científico. Este deve ser pensado não mais como um progresso linear, mas através 
de retificações constantes. A presente investigação pode apresentar-se como uma contribuição – menos pelas certezas apresentadas que pela abertura a novas interrogações – para aqueles que também vêem na educação um campo que necessita, urgentemente, ser repensado, particularmente a partir das 
elucidações que a Pesquisa em Educação possa oferecer. Tal contribuição busca efetivar-se através dos capítulos «A história da pesquisa em educação no Brasil», «Síntese do pensamento epistemológico no século XX», «O pensamento de Gaston Bachelard sob visão panorâmica», e «Contribuição de 
Bachelard para a reflexão acerca da Pesquisa em Educação no Brasil».
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O estudo tem como foco problematizar, com base nas perspectivas teóricometodológicas de Karl Marx e Paulo Freire e na experiência profissional do autor da pesquisa, o atual modelo de escola pública, buscando elementos para a construção de um novo projeto de instituição escolar. O objeto da pesquisa, a 
escola pública, é analisado como um todo concreto – resultado de múltiplas relações e inter-relações que ocorrem em seu interior. Para que haja uma leitura radical, global e rigorosa que resulte num concreto real e não em um concreto imediato, a pesquisa indica que sejam observadas as bases epistemológicas 
das perspectivas teórico-metodológicas de Marx (a dialética) e Freire (a conscientização). Postula-se que um olhar dialético e conscientizador sobre a escola pública possibilitará conhecer o que é verdadeiramente esta instituição e, com efeito, oferecer a oportunidade da edificação de ações capazes de construir 
um outro projeto de escola pública, diferente do modelo hoje implementado, o qual não serve como espaço para a fomentação de um mundo humano, justo e democrático. O referido estudo ancora-se na metodologia filosófica. Para tanto, em um primeiro momento, procura-se engendrar uma compreensão 
sobre “O que é a Filosofia”, indo à raiz do que realmente pretende a mesma. A seguir, parte-se em busca de orquestrar a metodologia filosófica como um movimento de problematização da realidade, especialmente neste caso, a realidade educacional-escolar. Conclui-se que, com base em um referencial 
teórico substantivo, as alternativas possíveis para transformar a realidade da escola pública atualmente tornam-se concretude, ou seja, entendendo-se o que é realmente a escola pública, infinitas possibilidades se abrem a fim de que se possa construir um novo projeto de escola, capaz de contribuir 
decisivamente na organização de um novo projeto de sociedade. Constata-se que a realidade e os projetos de escola atuais são opressores, desiguais e conduzem homens e mulheres ao ser menos. O que se deseja é uma organização social que tenha como princípios básicos a solidariedade, a humanização, a 
esperança e a justiça social. É mirando este tipo de sociedade que a escola deve conduzir o seu processo educacional. Com este horizonte de transformação da escola pública, os contributos das perspectivas teórico-metodológicas de Marx e Freire tornam-se indispensáveis.
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Esta tese investiga as influências do neopragmatismo na educação, tomando como base o pensamento de Richard Rorty. Identifica as convergências entre a cultura pós-moderna e o neopragmatismo, no sentido de reconhecer as alterações na vida social e na educação daí decorrentes. Tem como foco de 
investigação principal a questão da verdade, que se relaciona diretamente com as atividades educacionais, especialmente aos aspectos relativos ao currículo. Apresenta algumas das consequências pedagógicas e políticas decorrentes da presença do ideário neopragmatista no campo educacional, a fim de 
oferecer aos educadores elementos que favoreçam uma análise crítica da realidade escolar contemporânea.
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O objetivo da pesquisa é identificar, sistematizar e analisar as publicações que priorizam os aspectos relacionados à formação do administrador escolar. A proposta apresenta como material principal as referências listadas sobre o assunto na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (2007), 
número especial que trata da formação docente e do curso de Pedagogia, e utiliza como procedimentos metodológicos: o levantamento destas referências, que incluem livros/artigos, documentos de entidades e legislação -, a sistematização e a análise de conteúdo daquelas que privilegiam os aspectos 
relacionados à formação do administrador escolar. O referencial teórico para análise do material coletado é o que afirma a especificidade da Administração Escolar e suas contribuições para a transformação social. O delineamento do objeto de estudo partiu da realização de pesquisa de Iniciação Científica que 
se defrontou com a dificuldade de encontrar material sistematizado sobre a formação do administrador escolar. Além deste aspecto, outro argumento que justifica sua realização é a importância atual conferida à gestão da educação/escolar pelos diferentes discursos presentes no meio educacional e, 
conseqüentemente, a necessidade de sistematizar a produção da área. Pode-se considerar, em linhas gerais, que: a construção do conhecimento sobre a formação do administrador escolar não é linear, ao contrário, observam-se avanços e retrocessos na defesa de uma base orientadora para formação desse 
profissional; a identidade do especialista em Educação, incluindo aí o administrador escolar, sempre esteve muito atrelada à formação docente; amplia-se o conceito de docência, ou seja, o profissional deve estar apto à gestão, pesquisa e docência; o movimento dos educadores e os autores relacionados a área 
da Educação influenciaram a construção do conhecimento sobre a formação do administrador escolar, que parece diluir a necessidade de uma área de conhecimento específico que foi prioridade nas décadas de 1960 e 1970.
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Este trabalho analisa a produção acadêmica do NUPES, mais especificamente, 23 cadernos de Pesquisa da Série “Documentos de Trabalho”, do período de 1989 a 2005. Tem como objetivo investigar se a produção acadêmica do NUPES antecipou-se no, âmbito científico, ao processo político e ao movimento 
de construção da legislação educacional, a partir da década de 1990, no que tange as mudanças oficiais para a educação superior no Brasil. O nosso objetivo específico consiste em identificar a concepção de autonomia científica constante das publicações desse Núcleo, e também a evolução desse conceito. 
Procuramos também refletir sobre como as aspirações políticas, visualizadas e projetadas pelo NUPES durante quase duas décadas, estão sendo incorporadas pelo arcabouço jurídico educacional e fundamentando as políticas para ciência e tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico-CNPq, analisadas aqui por meio dos editais selecionados no período de 2003-2004. A pesquisa apontou indícios de que as propostas do NUPES, projetadas ao longo de 16 anos de existência, os tornou não apenas um protagonista, mas parte orgânica do campo temático, teórico e metodológico 
desse processo de reformas da educação superior. Suas pesquisas, publicações, debates, rol temáticos, anteciparam-se as políticas que hoje estão sendo incorporadas por meio de leis, decretos, medidas provisórias. Nesse sentido, as políticas apontam que o Estado vem sofrendo uma nova orientação política, 
que vinha sendo academicamente produzida pelo NUPES, há quase duas décadas no Brasil. E essas orientações, com foco nas universidades públicas, vem se materializando sob a forma de políticas que estimulam a sua mudança de gestão, a forma de contratação de seus servidores, dos seus gastos e também 
no novo papel demandado à essa universidade. Todas as análises nos levam a um lugar comum, indicando um movimento de mudanças quanto à cultura acadêmica na universidade, quanto à mudança de perfil do professor-pesquisador (agora empreendedor) e quanto aos processos de flexibilização que essas 
políticas exigem, indicando perda crescente de autonomia científica no espaço acadêmico da universidade. Todo o movimento de mudanças relatado nos remetem a uma nova política de Estado, em que este, lança mão do fundo público para o investimento em políticas direcionadas pelo setor produtivo, 
facultando uma nova dimensão do conhecimento, que não mais obedece ao tempo do político, do acadêmico e nem se origina do social, infringindo os três pilares da universidade: autonomia científica, financeira e didática.
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O objeto desta pesquisa é a trajetória do conhecimento em Administração da educação, especificamente o conhecimento publicado pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), fundada em 1961. O objetivo do estudo foi a identificação das características e das contribuições 
da produção teórica da entidade, mediante a seleção, organização e análise de suas publicações. Nesse sentido, o trabalho explora os quatro primeiros textos dos Cadernos de Administração Escolar (1961-1968) com base em três eixos: função e concepção de Administração escolar; formação de 
administradores escolares e pluralismo teórico. A pesquisa também seleciona os números e volumes da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE), organiza essa publicação em categorias e subcategorias e analisa três delas (1983-2000): Administração, Gestão e Profissionais da 
educação. Do processo, constata-se que apesar de ser permeada por uma fragilidade conceitual, as publicações da ANPAE apresentam várias contribuições para o desenvolvimento teórico em Administração da educação. Do encontro inicial dos professores de Administração escolar e das primeiras 
publicações da entidade, originou-se uma reflexão acadêmica preocupada em construir e delimitar um campo de estudos, não contemplado no país. Com a publicação da RBPAE, a partir de 1983, há uma ampliação significativa dos temas trabalhados, o esforço no empreendimento de um paradigma 
administrativo específico para a Administração educacional e a ênfase nas especificidades das escolas e comunidades. É possível detectar, na análise da trajetória do conhecimento em Administração da educação dessas publicações, características que constituem um pensamento administrativo original
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O objetivo desta dissertação é possibilitar a reflexão - pelo viéis do pragmatismo - do modelo de Escola propagada e implementada no Brasil através de Anísio Teixeira : A Escola Nova. Charles Sanders Peirce, Willian James e John Dewey, são os pioneiros dessa corrente. Manifestada e modificada em sua 
aplicação, pelas particularidade de cada pensador, o pragmatismo influenciou, especialmente através de Jonh Dewey, o educador brasileiro Anísio Teixeira. Esta reflexão não fará uma abordagem geral do que é o Pragmatismo, mas priorizará , a questão das conseqüências práticas que o mesmo espera da 
teoria. Neste contexto busca-se refletir a influência e determinação do pragmatismo no modelo de escola que Anísio Teixeira acreditou ser a melhor para o Brasil. Assim, poder verificar que importância e lugar têm sido atribuídos à teoria no modelo de educação identificado no "pragmatismo" e utilitarismo" 
dos método e técnicas.
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Esta tese tem como objetivo analisar o papel da Escola Superior de Guerra na projeção do campo militar sobre o campo educacional. Este trabalho defende como argumentação que alguns conceitos positivistas desenvolvidos na Brasil à época da proclamação da República, mais especificamente os conceitos 
de ordem, progresso e moral, se difundiram no campo militar e se reorganizaram dentro da ESG, servindo de base para a entrada dos interesses militares dentro do campo educacional e culminando no estabelecimento da disciplina escolar Educação Moral e Cívica, principalmente depois de 1969. A partir de 
uma metodologia centrada em análise documental da revista A Defesa Nacional do período compreendido entre 1913 e 1970, e tendo como base a teoria de Pierre Bourdieu, o estudo conclui que a fraca autonomia do campo educacional e o crescente interesse dos militares pelo controle do poder executivo no 
Brasil são responsáveis pelo estabelecimento efetivo da disciplina escolar Educação Moral e Cívica.
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O presente trabalho trata da trajetória da Educação como área do conhecimento, a partir de três pontos principais: uma discussão teórica sobre critérios de cientificidade, uma revisão analítica da literatura relativa à constituição de uma "Ciência da Educação" baseada em autores estrangeiros e nacionais e uma 
análise da pesquisa educacional brasileira, na qual se busca estabelecer relações entre a discussão teórica sobre a constituição do campo e os principais problemas metodológicos denunciados pelos estudiosos do assunto. A discussão sobre a demarcação epistêmica da Educação abrange a passagem da 
pedagogia filosófica, normativa, para a pedagogia científica, o avanço das Ciências da Educação, o declínio do especificamente pedagógico e ainda a discussão contemporânea, com foco na abordagem brasileira. Discute o compartilhamento do campo com as Ciências da Educação e com a Filosofia, a 
factibilidade de uma "ciência da prática" e a questão metodológica. No capítulo final, apresenta-se uma análise de conteúdo de textos metodológicos relacionados à pesquisa em Educação publicados em Cadernos de Pesquisa, no período que vai de 1971 a 2001. Encerra-se o trabalho com uma 
recontextualização das questões teóricas abordadas nas partes anteriores e com o levantamento de questões que permanecem ainda à espera de respostas.
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 A preocupação que norteou este trabalho girou em torno da produção do conhecimento. Procurou-se identificar quais os métodos de pesquisa que predominam na prática da investigação pedagógica no curso de Pós-Graduação em Educação. Ou seja, buscou-se entender e identificar como se produz o 
conhecimento no campo educacional. Para isto, estabeleceu-se um contraponto entre a epistemologia de Gaston Bachelard e a via da pesquisa que se fundamenta numa ação positiva. Ou seja, uma atividade que parte da positividade da prática investigativa, ação esta que se estabelece a partir do concreto, 
caminhando em direção ao pensamento. Procurou-se ressaltar que Bachelard inverte o vetor da ciência, uma ciência que primeiro pensa, para, então, chegar ao concreto. Foi tomando o caminho desta análise, na concepção bachelardiana, que se pôde trazer para o debate, neste trabalho, o lugar que a 
imaginação ocupa no atual momento da história da produção científica.
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A intensificação do processo de globalização, o enfraquecimento dos limites dos Estados nacionais com o surgimento dos grandes blocos de países e o advento das tecnologias da informação proporcionaram um intercâmbio crescente entre os países e deram novo alento aos estudos comparativos. Este 
trabalho teve como objetivo analisar o que tem sido realizado no Brasil, na forma de dissertações de mestrado e teses de doutorado, nas duas últimas décadas, na área de Educação Comparada Internacional. Nosso problema de pesquisa partia da necessidade de compreender se as pesquisas na área de Educação 
Comparada no Brasil têm sido realizadas segundo padrões, procedimentos e perspectivas indicados pelos organismos multilaterais ou, inversamente, se o que tem sido produzido academicamente tem se constituído como uma crítica às ações que legitimam as políticas educacionais implantadas no Brasil sob a 
influência das agências multilaterais. A pesquisa buscou no Banco de Dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) um conjunto de 37 palavras-chave relacionadas à Educação Comparada. A análise efetuada apontou um total de 53 dissertações e teses que fazem estudos 
comparativos internacionais na área da educação. Estes trabalhos foram agrupados de acordo com a temática abordada e obtivemos um grupo de 11 trabalhos que analisam sistemas e políticas educacionais. Estes trabalhos foram analisados de acordo com as seguintes categorias: a)desenvolvimento e 
modernização; b)papel das agências multilaterais/autonomia; c)reforma dos sistemas educacionais; d)homogeneização/diversidade; e)papel atribuído aos indicadores. Os resultados obtidos mostraram que embora alguns desses trabalhos apresentem matizes característicos das concepções apresentadas pelas 
agências multilaterais, a maioria deles é crítica e denuncia os modelos hegemônicos estabelecidos pelos países desenvolvidos e que são impostos aos países em desenvolvimento, a partir de diagnósticos uniformizadores realizados pelas agências multilaterais.
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Esta dissertação aborda o Projeto Político-Pedagógico, levando em consideração a atualidade do tema e a importância deste conhecimento para o profissional da educação. Realizou-se um estudo sobre as publicações a respeito do Projeto Político-Pedagógico no Brasil, no período em que se cumpriu 10 anos 
da promulgação da lei 9394/96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como justificativa para a execução desta pesquisa, existe o interesse em observar que literaturas são oferecidas ao aluno de graduação e pós-graduação na área da Educação, para o processo de sua formação e também por se 
acreditar na importância do Projeto Político-Pedagógico para a construção de uma educação mais organizada, atrelada ao perfil social de sua população para a construção de uma escola que seja democrática e libertadora. Para tanto o trabalho foi dividido em três capítulos, no primeiro é realizado um breve 
relato sobre a importância social da educação para a formação do homem como ser social, neste capítulo procura-se demonstrar algumas limitações impostas à educação para alcançar estes objetivos e também suas potencialidades para esta tarefa. No segundo capítulo, o Projeto Político-Pedagógico será 
abordado como instrumento de construção coletiva e promotor de identidade profissional. No terceiro capítulo, a pesquisa realizada sobre as publicações de livros sobre o Projeto Político-Pedagógico no período compreendido entre os anos de 1996 e 2006 será descrita e analisada.
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A gestão "democrática" é o tema deste estudo. O seu objetivo consiste em aplicar a "estratégia da desconstrução", criada pelo filósofo Jacques Derrida. Propõe um caminho metodológico em que se realiza um levantamento do legado, a "leitura" dos arquivos das práticas discursivas e a postura necessária ao 
por-vir . A alternância dos qualificativos "democrático" e "participativo" põe em xeque a intenção de se revestir a gestão dita "participativa" como "democrática". O quadro teórico se alicerça em Derrida e Nogueira, fazendo parte da revisão da literatura a "leitura" do cenário político-econômico-social, a 
Reforma do Estado e aparato legal.
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 O presente trabalho se abre com uma aproximação ao conceito de desejo inspirada em Deleuze e Guattari. Contudo, não se trata de um trabalho exegético da obra de qualquer autor. O interesse de tal aproximação é cruzar alguns conceitos dessa proposta teórica com certos problemas do campo da educação. É 
a partir de problemas ligados ao aprender e ao ensinar que trazemos os autores, não sem violências ou torções. Se as admitimos, ou se as promovemos, é à espreita de alguma intersecção que traga algo de valioso para ser pensado, que marque uma ruptura no decurso do que somos. O primeiro capítulo trata 
sobre o prazer, e sobre determinados lugares que lhe são destinados em relação ao ensino a partir de certa naturalização na maneira de pensar o par prazer-desejo. Nele se enfatiza a idéia deleuzo-guattariana do desejo como produção em relação a alguns conceitos particularmente significativos na área da 
educação, particularmente tempo, trabalho e sacrifício. O capítulo finaliza com uma breve digressão sobre a interpretação e seu papel na educação. O segundo capítulo constrói-se em torno à idéia de transmissão, desafiada e deslocada a partir do livro O mestre ignorante, de Jacques Rancière. Explora-se a 
relação da falta, conceito amplamente criticado por Deleuze e Guattari, com a transmissão e o modo em que esta distribui lugares e forças ao aprender e ao ensinar. Busca-se assinalar certos vínculos da dívida, da postergação e do desejo, como elementos de um modo de organização que precisa da falta para 
manter sua estrutura. Problematiza-se ainda, a relação dessa falta com uma concepção do eu baseada no auto –reconhecimento face à possibilidade de um aprender e de um ensinar como acontecimentos. Este capítulo tem também uma breve digressão na que se tenta responder a seguinte pergunta: não é a 
igualdade uma espécie de falta em O mestre Ignorante? Um terceiro capítulo oferece notas sobre um conceito de política que não perca de vista o desejo, ao mesmo tempo em que explore certa produtividade para pensar o cenário da aprendizagem. Consideramos problemático falar em desejo e em aprendizado 
como temas aos que deveríamos acrescentar fatores políticos. Ao contrário, trata-se de questões prioritariamente políticas, atravessadas de política, produtoras de política e produzidas por relações políticas. Pensamos assim algumas possibilidades para a política no cenário da aprendizagem a partir da força do 
menor num lugar menor. O presente trabalho situa-se entre a Educação e a Filosofia. As perguntas iniciais são perguntas cujo sentido adquire potência em relação aos hábitos do ensinar e àquilo que os quebra. Ligam-se ao ensino e à aprendizagem na medida em que estes são existenciais e colocam em jogo as 
forças da vida, por mais que seja difícil saber como e quando isto acontece.
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Situando-se no âmbito da história da educação brasileira, a presente pesquisa tem por objetivo identificar e compreender o conjunto de estratégias político-educativas concebidas e implementadas pelo ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros, instituição vinculada ao MEC, de 1955 a 1964, constituída 
através de um grupo de intelectuais radicados no Rio de Janeiro que tinham por finalidade o estudo, o ensino e a divulgação dos saberes das ciências sociais (notadamente a sociologia, a história, a economia e a política). O Iseb se caracterizou por aplicar os conhecimentos gerados por essas ciências sociais à 
análise e à compreensão crítica da realidade brasileira, tendo em vista uma ação de cunho político expresso na intervenção e no direcionamento de uma nova mentalidade da sociedade voltada à superação do subdesenvolvimento do país. Ao se colocar o compromisso de superação dos problemas e da crise 
vivenciada naquele contexto, o ISEB assume a concepção e condução (teórica e prática) de uma ideologia que se configurou no projeto « nacional-desenvolvimentista ». Definido no decreto-lei de sua criação como um curso de altos estudos sociais e políticos, o ISEB manteve um Curso Regular, promoveu 
Cursos Extraordinários, Ciclos de Conferências e Conferências isoladas; ou seja, um aparato singular para uma instituição que, mesmo não sendo uma universidade, desenvolveu uma significativa produção de nível acadêmico que acabou, mesmo após sua existência, influenciando o pensamento intelectual 
brasileiro em diferentes áreas, inclusive no âmbito educacional – foco do presente trabalho. Para alcançar os objetivos pretendidos e superar a inexistência de fontes primárias sobre o dia-a-dia do ISEB, a pesquisa se apoiou numa abordagem materialista e dialética (Gramsci, Goldman), tendo sido 
desenvolvida em dois momentos distintos : inicialmente foi feito um levantamento descritivo apoiado em autores que pesquisaram sobre o ISEB e geraram análises que de alguma maneira tangenciam sua natureza educativa; e posteriormente, a pesquisa se concentrou em algumas produções isebianas, 
representativas por informar – indiretamente - a filosofia e o pensamento educacional que efetivamente direcionavam as práticas formativas assumidas. A hipótese central é que ao articular suas finalidades de estudos e ensino, com as estratégias necessárias ao alcance do desenvolvimento nacional, esse grupo 
de intelectuais materializou de maneira singular suas preocupações formativas, confirmando tanto sua natureza educativa, quanto uma efetiva influência na constituição de uma epistemologia crítica das ciências sociais no Brasil, aspectos identificados e analisados no presente trabalho.
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Esta Tese de Doutorado tem como propósito responder à pergunta: Quem pesquisa - quando, onde e como - a escola pública de ensino fundamental na universidade brasileira de hoje? Concentra-se nos estudos produzidos no âmbito dos Programas brasileiros de Pós-graduação em Educação, 
preferencialmente, tendo como foco de análise a pesquisa realizada pelo pesquisador-docente, vinculado institucionalmente a esses Programas, não incluindo os estudos realizados por importantes institutos de pesquisa - como a Fundação Carlos Chagas - ou mesmo por Organizações Não-Governamentais.
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Nesta pesquisa foi realizada análise sobre se e como o tema Estado e Educação foi abordado na produção acadêmica, no período compreendido entre 1971 e 2000. Foram pesquisados cinco Anais de Associações Nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa e quinze períodos, das áreas de Economia, 
Administração, História, Ciências Sociais e Educação, sendo quatro títulos de cada uma delas. O tema abordado remete às relações entre o Estado e a Educação no Brasil, mais especificamente ao papel e atuação do Estado em relação às políticas ducacionais referentes à educação básica e à sua aplicação e 
efetividade. O referencial analítico baseou-se principalmente nas obras de Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Peter Burke e Fernand Braudel. Foi feita uma seleção que identificou duzentos e dois textos sobre o tema, no período delimitado. Estes trabalhos foram lidos, resumidos e classificados sob diversos 
quesitos, como instituição à qual o autor estava vinculado, ano de publicação, segmento educacional abordado, tipo de pesquisa, além das ênfases temáticas, críticas e entendimentos a respeito do Estado e expectativas sobre a função e atuação estatais no campo educacional. As referências dos artigos e seus 
resumos e classificação constituem o banco de dados em DC-ROM que acompanha a tese. Buscou-se então compreender estas perspectivas considerando-se o contexto histórico das décadas em que os trabalhos foram produzidos, evidenciando-se seus nexos, contribuições e limitações. Com exceção da área 
de Educação, constatou-se a pequena participação das demais acadêmicas, na discussão do tema. Além disso, destacou-se a limitada contribuição dos trabalhos analisados na apresentação de propostas para a viabilização e concretização das demandas que os autores apresentam. Por outro lado, evidenciaram-
se as mudanças o entendimento a respeito do modelo de Estado vigente no país e as críticas e expectativas quanto à atuação estatal no campo educacional, que acompanharam e possivelmente subsidiaram, em parte, a discussão a respeito de sua crise e reforma. O trabalho é apresentado com a seguinte 
estrutura: introdução, na qual são apresentadas as motivações da autora para a realização da pesquisa; capítulos um, em que as delimitações, os referenciais analíticos e os procedimentos metodológicos são evidenciados; capítulo dois, com a caracterização geral dos dados obtidos por meio do material 
investigado; capítulo três, no qual é realizada a análise das especificidades históricas de cada década - de 1970, 1980 e 1990 - e da respectiva produção a respeito da relação Estado e Educação no período; e conclusão, com a retomada das principais constatações e a indicação de outras possibilidades de 
pesquisa.
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O presente trabalho teve como objetivo primordial pesquisar, selecionar e analisar por meio de dissertações e teses defendidas em algumas das principais universidades do Estado de São Paulo, o tema “Planejamento Escolar”. O estudo circunscreveu o período entre os anos de 1961 e 2005, considerando, em 
seu âmbito de ação, as publicações das chamadas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº 4.024/61, nº 9.394/96 e a Lei nº 5.692/71. A pesquisa foi realizada, em um primeiro momento, mediante consultas via internet e, numa segunda etapa, presencialmente, nas bibliotecas de cada uma das 
instituições selecionadas. Como indicações para apreciação, na fase inicial desta investigação, foram escolhidos sessenta e um trabalhos, entre dissertações e teses que, de alguma forma, traziam referências sobre o assunto em tela. Após um exame preliminar, foram descartadas vinte e seis obras que não 
atendiam as necessidades deste estudo, contribuindo, para a continuidade das avaliações, uma quantidade de trinta e cinco trabalhos. Com estas dissertações e teses restantes, foi realizada uma leitura mais minuciosa dos textos e apontadas as relações com o tema, permanecendo, para a realização de análises 
mais pormenorizadas, apenas seis dissertações que demonstraram, ainda, maiores afinidades e identidade com o assunto em questão. Finalmente, em uma abordagem qualitativa, construiu-se uma amostra do panorama estadual, sobre a produção acadêmica, referente ao Planejamento Escolar. Em vista das 
conclusões obtidas, pode-se inferir que para este tema os estudos e pesquisas são escassos e insuficientes. O campo de trabalho encontra-se praticamente inexplorado, o que vem demonstrar, por hipótese, o pouco interesse da academia por algumas questões ligadas às práticas concretas do cotidiano escolar.
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O sentido geral desta tese busca construir um juízo histórico sobre a pesquisa educacional, em específico sobre a pedagogia empreendida na formação do pesquisador, nas origens da pós-graduação em educação, desde os anos de 1960 a 1980. Pela associação entre ciência e capitalismo, e tendo por base 
interpretações críticas da história econômica brasileira, apresenta a insuficiência tecnológica, entre os anos de 1950 a 1970, como um de seus aspectos específicos, no qual a ciência é envolvida como problema. Como parte das soluções para o fortalecimento da indústria nacional, os governos militares 
realizaram uma série de medidas para a consolidação da infra-estrutura de pesquisa na área de governo, passando a haver uma política científica integrada ao planejamento econômico. Entre as realizações, a educação nacional é reformada em todos os seus níveis e, no ensino superior, em seu modelo e 
conteúdo, para que a qualificação necessária de mão-de-obra se articulasse ao desenvolvimento das bases materiais da economia. Pela análise de documentos emitidos pelo Conselho Federal de Educação, mostra que a oficialização da pós-graduação e a regulação de sua expansão inserem-se na dinâmica de 
uma ampla reforma produtiva. Dadas as necessidades de reestruturação no período, a definição de pós-graduação impressa por esse Conselho estabeleceu finalidades pedagógicas diversas, o que se expressa no nível de mestrado. Pela análise dos documentos relativos à pós-graduação em educação, 
apresentamos aspectos que contribuíram para o desenvolvimento limitado da pesquisa científica e da formação de pesquisadores: saberes profissionais como definidores das áreas de concentração dos cursos, frágil tradição de pesquisa institucional e pesquisa curricular reduzida à produção da dissertação. O 
conjunto de aspectos que examinamos sobre a estruturação da atividade científica no campo da educação comprova que tanto as condições necessárias para a atividade científica quanto o conteúdo mais comum para desenvolvê-la, não se apresentaram nos cursos de mestrado, em suas origens.
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 A presente pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico, tem como foco o significado do problema e suas relações contextuais na pesquisa em educação, a partir de suas bases epistemológicas e, sobretudo, das orientações contidas nos manuais de iniciação do ofício do pesquisador, no sentido de 
averiguar como a questão do problema da investigação é entendida nesse contexto bibliográfico específico. Inicialmente, numa trajetória rumo à definição de ciência e ao significado do problema no processo de desenvolvimento científico, faz uma abordagem histórica sobre o surgimento da ciência com 
enfoque na problematização do conhecimento, procurando situá-lo em diferentes contextos epistemológicos, desde as suas origens até a contemporaneidade. Para tanto, resgata aspectos importantes da filosofia grega sobre os quais se deu o nascimento das investigações científicas, bem como a sua evolução na 
Antigüidade Clássica, passando pelas idades Média e Moderna, até o pensamento contemporâneo retratado em especial por Gaston Bachelard ? principal epistemólogo deste estudo?, e ainda, Karl R. Popper, Imre Lakatos, Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend, Edgar Morin, Jean-François Lyotard e Boaventura 
de Sousa Santos. Elucida questões importantes sobre as Ciências Humanas, no âmbito de seu objeto de estudo (o homem) e de sua historicidade enquanto influenciada pelas Ciências da Natureza e pelas tendências filosóficas dominantes ? Positivismo, Fenomenologia e Marxismo ?. Discute as tendências 
filosóficas e científicas no campo das Ciências Humanas e da Educação. Aborda o ‘o problema’ (objeto deste estudo), por sua definição e por sua temporalidade histórica, na perspectiva da lógica aristotélica, bem como da sua matematização e do seu significado no pensamento moderno até os dias atuais. 
Localiza ‘o problema” na investigação científica do ponto de vista bachelardiano. Por fim, faz um análise da abordagem do ‘problema’ nos manuais de Metodologia da Pesquisa com um recorte em Antonio J. Severino (1991), Mário J. de O. Alexandre (2003), Antonio R. Santos (2004), Antonio C. Gil 
(1999), Selltiz et all (1971), Francis J. Rummel (1972), Sylvia Vergara (1997), André-Pierre Contandriopoulos et. all. (1999), Cunha (2004), Augusto N. S. Triviños (1987), João Álvaro Ruiz (1986), Izequias E. dos Santos (2003), Christian Laville & Jean Dionne (1999), Aidil J. da S. Barros & Neide A. 
Lehfeld (2000), Umberto Eco (2005) e Fábio Apolinário (2004). Desta análise emerge a constatação de que há um distanciamento significativo entre as orientações contidas nos manuais analisados e os argumentos epistemológicos bachelardianos relacionados à investigação científica e, conseqüentemente, à 
formulação do problema de pesquisa.
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Esta pesquisa realizou um estudo do e no processo de implantação no Estado do Paraná do Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Teve como objetivo analisar aspectos da eficiência política e social do Programa, bem 
como problematizar possíveis condições para a efetividade social do PROEJA, por meio do perfil socioeconômico e as razões da evasão no ano de 2008 no Estado do Paraná. Para esse fim, tomou como referencial de análise o processo histórico construído pela Educação Profissional e sua relação com a 
Educação de Jovens e Adultos. Partiu-se do pressuposto de que a base histórica da educação é orgânica ao modelo de desenvolvimento econômico do país. Os objetivos específicos pretenderam: identificar se a proposta de inclusão dos jovens e adultos no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional está 
sendo efetivada; traçar o perfil sócioeconômico da clientela atendida pelo PROEJA; investigar às principais causas da evasão. A metodologia constou de análise documental, entrevista com Coordenadores de Curso, questionário orquestrado com os alunos evadidos e observação sistemática nas oficinas, nos 
encontros e seminários e visita às escolas que ofertam o PROEJA. A hipótese norteadora da pesquisa é enunciada do seguinte modo: a Eficiência e as possibilidades de Efetividade Social do PROEJA estão articuladas as condições de tempo, de acesso e de aprendizagem, que constituem a especificidade dos 
Jovens e adultos. Identificaram-se as seguintes situações para o comprometimento da eficácia política e das condições para a efetividade social do PROEJA: a restrição orçamentária, a falta de condições infra-estruturais das escolas, a falta de efetivação dos quadros docentes, a pouca efetividade da formação 
continuada. Esse estudo ressaltou que não é possível afirmar o sucesso e/ou fracasso do PROEJA, entendendo que a educação no Estado do Paraná, nessa modalidade, está em processo e constitui-se um desafio a implementação dessa Política pública.
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 O presente trabalho teve como foco de estudo a análise de experiências ou programas escolares, que promoveram a ampliação da jornada escolar, desenvolvidas em diferentes momentos da nossa história da educação pelo poder público. Através da centralidade e importância da categoria tempo no universo 
escolar analisamos as experiências, verificando: as razões que justificaram a elaboração das propostas de escola de tempo integral; os objetivos propostos em cada experiência; e como cada experiência organizou o tempo durante a permanência do aluno na escola. Destacamos neste estudo as seguintes 
experiências, indicando as datas de criação: Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Bahia (1950), Ginásio Vocacional Estadual - São Paulo (1962), Centro Integrado de Educação Pública - R.J e S.P (1983) e Programa de Formação Integral da Criança - São Paulo (1986). Os procedimentos metodológicos 
constaram de estudos bibliográficos, análise documental e entrevista, usando a categoria tempo como eixo na análise destas inovações. A pesquisa revelou que as propostas foram elaboradas considerando as necessidades políticas e a insatisfação com a educação oferecida no período. As experiências se 
assentaram em propostas inovadoras, visando alterar a situação existente, procurando integrar as atividades desenvolvidas nos dois períodos. As propostas das três primeiras experiências foram melhor desenvolvidas, preocupando-se com os vários aspectos envolvidos na questão do tempo, procurando 
harmonizar os aspectos educacionais com os sociais. A última, pela sua amplitude e diferentes formas de execução, teve resultados variados, conforme o local de realização.
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No primeiro semestre de 2007, o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), por intermédio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), lançaram um Edital de contratação de consultores para atuar no 
acompanhamento técnico e pedagógico dos gestores dos municípios com percentual igual ou superior a 35% de analfabetismo, na implantação e supervisão do Programa Brasil Alfabetizado. A presente tese tem por objetivo analisar a experiência realizada no estado do Piauí, no período de junho a dezembro 
de 2007, em 50 municípios da região do semi-árido nordestino, desvelando a forma e conteúdo do desenvolvimento da Consultoria e problematizando-a como expressão de terceirização das ações do governo federal nas políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos, com a consequente precarização 
das relações de trabalho. Este trabalho enfatiza, ainda, o papel do Estado no atendimento das demandas educacionais de jovens e adultos e a necessidade de superação da condição de subalternidade historicamente marcada nas suas ações frente às demandas da EJA. Os preceitos da pesquisa qualitativa foram 
pertinentes para o objeto escolhido, bem como a complexidade dos elementos que abarcam a experiência vivida exigiu o apoio de diferentes instrumentos de pesquisa, tais como a observação participante, o diário de campo e a análise documental. A pesquisa identifica a permanência da subalternidade da EJA 
nas políticas do governo, apesar dos esforços empreendidos; aponta os limites da Consultoria como prática de terceirização de serviço público na implantação do Programa Brasil Alfabetizado e confirma que tal programa não supera os equívocos históricos de descontinuidade das ações e da sua ineficiência 
como política de governo. O acompanhamento técnico e pedagógico dos municípios revela que o processo de descentralização das políticas no âmbito dos estados e municípios não pode prescindir do debate do federalismo e do regime de cooperação considerando as desigualdades sociais e regionais 
brasileiras
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A baixa renda da população analfabeta no Brasil foi, durante muito tempo, indicada como conseqüência de sua situação educacional e causadora de uma defasagem entre um mercado de trabalho cada vez mais sofisticado e uma mão-de-obra não qualificada. Com o objetivo de corrigir essa desigualdade, o 
Estado, por meio da educação, passou a criar oportunidades de acesso à educação, garantindo uma melhor justiça social. Os projetos de renda mínima, originalmente, não vinculavam o benefício à educação, mas pretendiam uma “alocação universal” de renda, como enfrentamento do desemprego e da pobreza. 
Com o tempo, os programas de renda mínima, no Brasil, passaram a restringir o fornecimento dos benefícios às famílias que possuíam crianças em idade escolar fundamental. O vínculo entre renda e educação foi incorporado para atender a idéia de que o Estado não poderia simplesmente dar um benefício 
sem que o beneficiário aprendesse algo nesse processo, como contrapartida. Além disso, seria uma forma de possibilitar a universalização do direito à educação, como é previsto pela Declaração dos Direitos do Homem, Constituição e L.D.B. e E.C.A. Em São José do Rio Preto, uma das cidades do estado de 
São Paulo com melhores índices de IDH (0,834) e de cobertura educacional do país, a implantação do Programa Bolsa-Escola teve como base os mesmos princípios do Programa Executivo Bolsa-Escola do Governo Federal. A pesquisa investiga e constata a falta de qualquer tipo de acompanhamento especial 
das famílias atendidas e do controle, restrito apenas à aferição da freqüência das crianças às escolas. Finalmente, por meio de um questionário aplicado aos alunos, pais, professores da Escola Municipal “Darcy Ribeiro” e à Secretária da Educação do município, avaliamos o rendimento escolar dos alunos antes 
e depois do recebimento da Bolsa e a concepção da Secretária de Educação do município a respeito do Programa.
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Analisa um exemplo concreto da nova forma de intervenção do empresariado na educação escolar, qual seja, o projeto de parceria empresa-escola da Siderúrgica Belgo-Mineira. Apresenta, inicialmente, os antecedentes históricos da atuação dos empresários no processo de escolarização das massas 
trabalhadoras brasileiras. Em seguida, analisa os elementos condicionantes das mudanças introduzidas no projeto de formação humana dos trabalhadores - a crise estrutural do capitalismo e as políticas de ajuste. Situa a década de 1990 como o período em que se dá o deslocamento da responsabilidade direta 
do Estado para diferentes segmentos da sociedade civil, na garantia das políticas públicas e analisa as propostas empresariais para a educação nacional. Destaca o Estado de Minas Gerais na implementação de políticas educacionais de marca empresarial e analisa as ações do governo estadual no sentido de 
adequação da educação mineira às diretrizes empresariais. Descreve as ações da Fundação Belgo-mineira no campo educacional, especificamente, na educação básica pública, através da análise do "Programa Ensino de Qualidade - PEQ". Conclui que a proposta de parceria empresa-escola explicita a tentativa 
da classe dominante em apropriar-se do discurso da "transformação" e da "educação de qualidade" como um dos elementos de sua recomposição hegemônica. No entanto, se por um lado, surgem novas formas de recomposição da hegemonia, por outro, isto só ocorre porque dialeticamente existem 
tensionamentos contrários que obrigam a classe dominante a permanecer nesta busca constante
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Esta tese trata das principais características do projeto de educação básica do empresariado industrial brasileiro, reunido na Confederação Nacional da Indústria – CNI, nos anos 2000. Parte-se do pressuposto de que o empresariado industrial brasileiro tem papel dinâmico e interventivo na proposição e prática 
das políticas públicas de educação, e que, portanto, as suas concepções não devem ser encaradas apenas como “teorias”, mas sim como parte da luta ideológica pela hegemonia no que tange ao projeto educativo, ainda como parte das lutas de classes em geral, empreendidas na sociedade, visando sua produção 
e reprodução. Desta forma, realizamos uma análise dos principais documentos da CNI no período assinalado, procurando vislumbrar as categorias predominantes do projeto empresarial de educação básica, as quais assinalamos como “empregabilidade”, “empreendedorismo”, “polivalência”, o “saber ser” e o 
“capital humano”. A conclusão a que chegamos é a que o empresariado procura, de fato, influir no projeto hegemônico de educação básica, tornando-o senso comum na sociedade, devido à importância que tem a educação básica para a formação dos futuros trabalhadores da indústria, na fase de alta 
competitividade em escala global, que exige cada vez melhor índice de produtividade, o que, por sua vez, exige uma formação geral para este trabalho, o que também pressupõe, como indicaram as categorias, uma formação para o desemprego e a competição entre os trabalhadores por um lugar no mercado de 
trabalho, exigindo destes flexibilidade, polivalência e um projeto cuja ênfase está no fator subjetivo, muito mais que nos conteúdos científicos.
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A pergunta que intitula este trabalho motivou visitas, nos fins de semana, pelo período de todo o ano de 2007 a dez escolas estaduais na cidade de São Paulo (SP) para o acompanhamento do Programa Escola da Família. Descobriu-se um universo paralelo à escola formal, vivo e dinâmico, preso a valores pós-
modernos, cujo resultado é uma educação para o exercício da cidadania que, de tão fragmentária e livre de critérios mais rigorosos de execução, acaba por educar, mas não a ponto de formar cidadãos. Trata-se, nesse sentido, do que chamamos de uma ponte educacional construída pela metade ou interrompida 
no meio. Donde este estudo conduziu a uma segunda pergunta: É possível, então, complementá-la e levá-la ao fim a que se destina: formar a comunidade escolar para o exercício crítico e consciente da cidadania? Com base em significativa coleta de dados pela via presencial, documental e testemunhal, 
ressaltamos os pontos negativos e positivos desse programa, buscando oferecer também sugestões viáveis para responder a essa outra questão, no que se salienta a importância do programa como espaço para a educação informal, com potencial de alterar para melhor o clima organizacional da escola, o seu 
currículo oculto. Tudo procurando não perder de vista, na dissertação, o tom poético que o acontecimento educacional num ambiente rústico, como o do programa, inspira.
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O presente trabalho apresenta o analfabetismo de pessoas jovens e adultas no Brasil, a partir das desigualdades sociais e da violência simbólica e estrutural cometida contra os mais pobres em nosso país. No caso da alfabetização, esta violência revela-se tanto pela histórica negação do direito à educação ao 
público jovem e adulto, como pela má qualidade de sua oferta, considerando que este público é composto principalmente por trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos. A partir da pesquisa de campo realizada no Estado do Piauí – um dos Estados que apresentam os piores Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e o segundo em número de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade –, o trabalho analisa a oferta da alfabetização, no âmbito do programa Brasil Alfabetizado, e procura responder, entre outras, às seguintes questões: Por que o programa Brasil 
Alfabetizado não deve repetir o modelo das grandes campanhas de alfabetização postas em prática em nosso país nas últimas cinco décadas? Por que a alfabetização deve ser pensada como parte das políticas educacionais que visam à educação continuada de pessoas jovens e adultas? Qual a importância de se 
pensar as políticas educacionais conjuntamente com as políticas sociais? Qual a formação necessária para um educador que se propõe a alfabetizar jovens e adultos? Por que o aluno jovem e adulto não alfabetizado não deve ser considerado como uma simples pessoa carente?
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Os processos de globalização e regionalização que caracterizam as atuais relações econômicas, políticas e sociais entre os diferentes países conduziram ao processo de regionalização dos sistemas universitários e consequente intensificação das políticas de intercâmbio científico-tecnológico. Estudos sobre a 
mobilidade de alunos da graduação, uma das modalidades do processo de regionalização universitária, são ainda incipientes; neste sentido, as análises das experiências de intercâmbio estudantil entre alunos da graduação e sua importância para as políticas de regionalização universitária são possíveis caminhos 
para a compreensão de tais políticas por parte de seus formuladores, autoridades universitárias e pesquisadores atuantes neste campo. Para o desenvolvimento de tais análises, foram realizadas entrevistas no Brasil (Universidade Estadual de Campinas, Unicamp) e na Argentina (Universidade de Buenos Aires, 
UBA) com alunos, professores, funcionários e responsáveis pelos Programas de Intercâmbio destinados aos alunos da graduação. Além disso, foram incorporadas às análises algumas informações disponibilizadas pelos sites das universidades da amostra e dos Programas de Intercâmbio em apreço. As 
análises qualitativas nos permitem concluir que a mobilidade de discentes tem se mostrado capaz de proporcionar ricas experiências acadêmicas e culturais aos alunos intercambistas. As críticas desenvolvidas pelos entrevistados nos indicam que as lacunas no desenvolvimento dos Programas de Intercâmbio 
destinados aos alunos da graduação estão sendo incorporadas ao debate institucional e, portanto, sujeitas à devida avaliação e aperfeiçoamento. Da mesma forma, as respectivas sugestões apontadas ao longo do trabalho (que de uma maneira geral, objetivam incrementar as atividades acadêmicas e de 
integração aos alunos intercambistas, bem como desenvolver uma sistemática de avaliação e acompanhamento dos mesmos) poderiam ser encaradas como subsídios às autoridades competentes. Espera-se que a presente pesquisa contribua na discussão sobre os avanços, dilemas e desafios evidentes nas 
experiências de intercâmbio institucional, sob a perspectiva das políticas de integração e sua efetivação nas instituições de educação superior da América Latina.
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Esta pesquisa tem como objetivo investigar como se estruturou o programa Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo - MOVA-SP - nas gestões Luiza Erundina (1989-1992) e Marta Suplicy (2000-2004). Programa desenvolvido a partir da parceria entre Secretaria Municipal de 
Educação e organizações da sociedade civil, tem como missão trabalhar os primeiros estágios da alfabetização de jovens e adultos. Para cumprir nossos objetivos, procuramos entender o MOVA-SP em dois momentos de sua implantação, inserindo-o em um quadro geral das políticas públicas para educação 
de jovens e adultos no Brasil, assim como das principais contribuições nascidas no âmbito da sociedade civil organizada. Nos estudos sobre os dois momentos, procuramos apreender como foram tomadas as decisões sobre a abrangência do programa e quais critérios foram utilizados para controlar as 
atividades realizadas nos núcleos de alfabetização, como foi avaliado o processo de alfabetização dos jovens e adultos inscritos, como foram utilizados os espaços de discussão entre a equipe técnica da Secretaria de Educação e os representantes das entidades sociais. A partir dessa investigação, pudemos 
apreender qual concepção de educação de jovens e adultos estão presentes na condução dos trabalhos do MOVA-SP nas gestões Luiza Erundina e Marta Suplicy.
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 Sendero Inclusivo buscou discutir a genealogia dos saberes mobilizados e produzidos pela escola e por professores que vêm obtendo êxito na escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais – n.e.e, apesar de não terem formação especializada para responder às políticas de inclusão. A 
investigação, de caráter qualitativo, foi levada a cabo através da realização de um estudo de caso de uma Escola da Rede Municipal de Educação do Município de Bagé/RS, que vem protagonizando práticas educativas reconhecidas como inclusivas. Compôs o corpus da investigação a observação do campo 
empírico, a realização de entrevistas semi-estruturadas com os atores que compõe a Instituição educativa e comunidade dos arredores, a realização de grupos focais, a análise das narrativas das professoras em diários pessoais e a analise documental. Os pressupostos teóricos que deram sustentação ao estudo 
centraram-se nas temáticas da inclusão e da formação docente, tendo como interlocutores principais Freire, Carvalho, Rodrigues, Tardif, Zeichner, Schön, Cunha, Leite e Alarcão, sem prejuízo de outras colaborações. Os resultados do estudo apontaram que as boas práticas protagonizadas pela Escola-caso são 
resultado de um processo que envolveu a re-significação dos estereótipos e preconceitos que envolviam a temática da inclusão e dos alunos com necessidades educacionais especiais. Houve a mobilização e a produção de saberes plurais, construídos, predominantemente, no contexto do trabalho, o que 
favoreceu a construção de uma nova profissionalidade docente e a reconfiguração identitária pessoal e profissional dos profissionais da escola, que passaram a incorporar o tema da inclusão como um aspecto da vida e da profissão. O estudo confirmou o pressuposto de que a escola e os professores são 
produtores de saberes e que as práticas que alcançam êxito podem contribuir para sustentar as reflexões e as práticas no campo da educação inclusiva.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20094142007011003P6

ana lorena de 
oliveira bruel

regina maria 
michelotto

As reformas do ensino médio no estado 
do paraná (1998-2002): relações entreo 
proem e os projetos de protagonismo 
juvenil

politicas e gestao da 
educacao

ensino medio; politicas publicas; 
protagonismo juvenil

O objetivo central desta dissertação é a análise da direção política e pedagógica da reforma do ensino médio no estado do Paraná e de sua relação com os projetos que incentivam o protagonismo juvenil, que estimulam a participação de adolescentes e jovens no enfrentamento de problemas encontrados na 
escola e na comunidade, em situações reais da vida na sociedade, a fim de encontrar possíveis soluções e intervir diretamente sobre a realidade, assumindo certo grau de responsabilidade social. Este trabalho procurou analisar as relações macro-estruturais que interferiram na definição dos princípios e ações 
que compõem a Reforma de Ensino Médio, assim como as relações que se estabeleceram no âmbito da secretaria de Estado da Educação do Paraná, de 1998 a 2002, para garantir a efetivação dos projetos de protagonismo. O estudo parte da compreensão sobre as relações entre as mudanças no mundo do 
trabalho e as novas exigências impostas aos processos educativos escolares, para demonstrar as relações entre as reformas de ensino no Brasil que marcaram a década de 90 e as indicações dos organismos de financiamento internacional, por meio da análise documental. A reflexão sobre a reforma exigiu a 
análise de seus impactos nas matrículas e no investimento público nesta etapa da Educação Básica, considerando a realização dos projetos de protagonismo juvenil como um instrumento de efetivação dos princípios propostos pelo PROEM. A análise centra-se sobre a direção política, pedagógica e financeira 
conferida às ações de incentivo aos projetos desenvolvidos pelos alunos da rede pública estadual de ensino.
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O presente trabalho dedica-se à investigação da implementação de dois programas sociais em uma região empobrecida da cidade de São Paulo (região do Brás e Belém), caracterizada pela presença de cortiços, ex-cortiços, e pela atuação do movimento social de luta por moradia urbana. Pretende-se conhecer e 
apreender a política de saúde firmada pela Prefeitura de São Paulo, através do Programa de Saúde da Família (PSF), para o qual são previstas ações de Agentes Comunitários de Saúde ACS), pessoas da própria comunidade que integram a equipe do PSF. Tem-se, na região, a atuação de cinco ACS, sendo três 
deles membros do movimento de moradia. Investiga-se o processo de educação popular envolvido no trabalho dos Agentes Comunitários, a sua compreensão sobre o programa pelo qual são responsáveis pela execução nas comunidades, e como lidam com problemáticas para além do campo da saúde. 
Articuladamente, estuda-se o Projeto Casarão - Centro de Cultura e Convivência Celso Garcia, que se caracterizou como uma parceria entre a comunidade e a Universidade, para a atenção a infância e juventude. O projeto foi desenvolvido entre os de 1999 e 2002. Como procedimentos metodológicos 
realizou-se entrevistas com atores envolvidos nos dois programas e utilizou-se da observação participante. No Projeto Casarão trabalhou-se, também, com a pesquisa participante. Objetivou-se apreender se a implantação de políticas públicas e projetos sociais em comunidades organizadas possibilita a 
produção de formas de consolidação e/ou ampliação das redes sociais de suporte para a população em situação de vulnerabilidade social e/ou desfiliação (dupla fragilização social). Dentre as análises realizadas, a partir do acompanhamento do movimento de luta por moradia urbana do Casarão, observou-se o 
processo de educação popular vincula-se à participação no movimento social, porém, ao se buscar a continuidade das lutas após a conquista da casa, não há uma assunção da comunidade local por outras demandas. O PSF, por sua vez, embute potencialidades na intervenção dos ACS, porém precisa expandir 
seu escopo de atuação para além das demandas já reconhecidas na saúde. Quando as lideranças locais lidam com tais demandas, isto se dá mais por um investimento pessoal do que por uma diretriz governamental. Contudo, pode-se dizer que, a criação e/ou ampliação das redes sociais de suporte pelas 
políticas e projetos atuais, dá-se de maneira individualizada, particular, sem estruturação para a construção de macro ações nas redes sociais de suporte de comunidades em situação de vulnerabilidade social. As políticas sociais atuarão nas redes sociais de suporte dos indivíduos se ampliarem seus horizontes 
de intervenção e buscarem o campo intersetorial. As políticas públicas devem atuar de forma integrada com o movimento popular
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 O tema central deste estudo situa-se numa iniciativa que emerge entre as recentes políticas públicas de educação em nosso país - o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA. A pesquisa busca compreender 
trajetórias de estudantes trabalhadores que retomam a experiência de estudar, frequentando tal modalidade de escolarização, no intuito de completar seus estudos em nível de educação básica, aspirando ao mesmo tempo um ensino profissionalizante. Também constitui objetivo desta investigação verificar até 
que ponto novas políticas, como o PROEJA, têm processado práticas articuladas à formação do sujeito cidadão. Tal programa, iniciado em 2006, procura resgatar uma deficiência de mão-de-obra no setor produtivo da economia e a cidadania de jovens e adultos inseridos no mercado de trabalho desde tenra 
idade. A pesquisa foi realizada com alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Sapucaia do Sul, mais especificamente do curso Técnico em Processos Administrativos. Numa abordagem qualitativa, o trabalho utiliza procedimentos metodológicos centrados 
basicamente na história oral. Os procedimentos operacionais concretizam-se através de entrevistas com nove estudantes da primeira turma desse programa na referida instituição. O estudo, envolvendo uma pequena, porém representativa parcela da sociedade atual, permite conhecer a vida de cidadãos comuns, 
estudantestrabalhadores, sob o ponto de vista do próprio sujeito. Ao mesmo tempo permite problematizar aspectos relacionados ao neoliberalismo e, por conseguinte, à globalização, em suas repercussões junto ao mundo do trabalho. Para esta reflexão são referidos autores como Norbert Elias, Michel 
Foucault, Anthony Giddens, Boaventura de Souza Santos, Zygmunt Bauman. Entre os resultados desta pesquisa cabe destacar que o PROEJA, embora identificado como uma política pública de recente implementação, já evidencia frutos entre seus primeiros estudantes, tanto no que se refere à formação 
profissional, como quanto à formação para vida e cidadania.
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O presente trabalho está inserido na linha de pesquisa Ciências, Sociedade e Educação do curso de Mestrado em Educação, da Universidade Federal Fluminense. Este busca investigar as contribuições da perspectiva da Etnomatemática para a Educação de Jovens e Adultos e para a formação de professores. 
Foi realizado para isto um estudo de caso com um grupo de professores de Matemática, da zona oeste do Rio de Janeiro, integrantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) da Secretaria Municipal de Educação deste estado. O trabalho tem por objetivo considerar a necessidade de reflexão 
sobre as práticas dos professores desse Programa, apontando para uma formação mais específica destes, tomando como referência as reflexões sobre os saberes docentes e discentes e a importância destes para os estudos em educação matemática. Utilizou-se entrevistas como instrumento metodológico 
principal de coleta de dados. A análise das mesmas apontou, principalmente, para seis temas de análise: As marcas da formação inicial para as práticas docentes na EJA; O descompasso da formação inicial para os professores da EJA; O papel do professor na permanência e interesse dos alunos da EJA; 
Legitimando saberes em via de “mão-dupla”; Falando a mesma língua; e, Contribuições da formação continuada para a prática docente na EJA. Os resultados da análise puderam indicar o quanto as contribuições culturais proporcionadas pela Etnomatemática, podem ajudar a Educação de Jovens e Adultos e a 
formação docente. A pesquisa aponta para convergências entre a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Popular, os saberes docentes e a Etnomatemática apoiando-se nas entrevistas realizadas
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Este estudo tem como objetivo identificar os desafios na implantação e implementação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) no contexto de desenvolvimento desta modalidade de ensino no Conjunto Agrotécnico 
“Visconde da Graça” (CAVG). A dissertação apresenta um breve panorama das políticas educacionais e das reformas pelas quais o Estado vem passando e dos novos paradigmas de gestão baseados no discurso neoliberal que penetram no campo educacional. Apresenta o PROEJA como um programa de 
Educação de Jovens e Adultos que busca se diferenciar por meio de uma proposta educacional de currículo integrado que valorize os saberes culturais, sociais e profissionais trazidos pelos alunos. O texto analisa as políticas curriculares do PROEJA com base em alguns conceitos e teorizações de Stephen Ball, 
referentes a mercado, gestão, performatividade e ao ciclo de políticas que servem de fundamentação teórica para a análise dos dados. A pesquisa adota pressupostos da abordagem qualitativa para investigar o caso de implantação do curso técnico de Nível Médio em Vestuário na modalidade PROEJA, do 
Conjunto Agrotécnico “Visconde da Graça” (CAVG), tendo como dados documentos e entrevistas semi-estruturadas com docentes do curso investigado. Os dados coletados foram analisados com base na análise de conteúdo, orientadas pela abordagem teórica de Stephen Ball e incluem uma análise e 
interpretação das políticas no PROEJA desde os diferentes contextos, buscando as diferentes produções discursivas, com interpretações e re-interpretações práticas das políticas no curso e na escola em estudo. A pesquisa mostra os impasses e dilemas da efetivação deste programa em nível da escola, 
revelando que ainda permanece um tratamento diferenciado dos docentes e da escola com relação aos alunos e com a educação de jovens e adultos. O curso não segue o mesmo padrão de qualidade dos cursos regulares e as propostas de currículo integrado não se efetivam amplamente.
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 Investiga-se a criação e o funcionamento do Serviço de Recreação Operária (SRO), fundado em 1943, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, durante a gestão de Alexandre Marcondes Filho, com o objetivo de coordenar o lazer dos trabalhadores e de suas famílias. Apesar de atentar para as 
perspectivas de controle e de manipulação do Regime, a análise avança, na medida em que não considera os operários como massa passiva e manipulável diante daquele que era visto como a expressão do poder dominante, o presidente Getúlio Vargas. A pesquisa ressalta ainda, que as atividades organizadas 
pelo Serviço, mesmo que fortemente marcadas pela ideologia estadonovista, poderiam oferecer, à fração do operariado que as usufruia, a entrada em umuniverso de outros conhecimentos e linguagens que poderiam lhes dar chances de ampliar sua compreensão sobre o mundo e lhes fornecer mais 
instrumentos para nele se movimentar. Neste estudo, não se acredita que a criação deste orgão tenha sido resultado da inteligência de um único homem. Entende-se que seja uma resposta a demandas referidas a instâncias normativas nacionais e internacionais que são: Ministério do Trabalho Indústria e 
Comércio, patronato industrial e comercial, Organização Internacional do Trabalho, Encíclica Rerum Novarum e movimento operário. Partindo do princípio que os discursos emitidos nessas instâncias e postos a circular eram reapropriados, modificados, fragmentados, substituídos e realocados, acredita-se 
que, neste jogo de relações e comunicações, formou-se um campo de presença que tornou possível a criação do SRO naquele momento histórico específico. Sua emergência, portanto, é original e referida a um contexto no qual a questão do trabalho era central. O conjunto documental tratado foi composto por: 
artigos publicados no Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na revista Cultura Política, no Jornal do Brasil, palestras de Marcondes Filho, discursos de Vargas, relatórios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e primeiro Relatório do Serviço de Recreação Operária. Desta forma, 
reunindo e correlacionando enunciados dispersos relativos às questões do tempo de trabalho e do aproveitamento de horas de recreio, concluímos que a SRO, além dos objetivos claramente explicitados na Portaria de sua criação, teve cinco intenções: a) estimular a sindicalização; b) integrar o conjunto de 
realizações que possibilitam a concretização do discurso político da época acerca da preocupação do Estado com aspectos da vida do trabalhador, situados para além da proteção das leis trabalhistas e do amparo da previdência social; c) controlar e disciplinar o tempo livre do operário de modo a promover uma 
mudança em seus costumes lúdicos; d) sistematizar uma experiência de educação não-formal do trabalhador e elevar seu nível cultural; e) recuperar a energia física e mental do operário de modo a previnir os efeitos da fadiga.
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 O Programa Bolsa Família (PBF), criado pelo governo federal em outubro de 2003, tem sido considerado por especialistas como a principal estratégia do Sistema Brasileiro de Proteção Social. A presente dissertação tem como objetivo geral realizar um estudo sobre a implementação desse programa na zona 
oeste do município do Rio de Janeiro, analisando em que medida esta experiência têm sido capaz de articular estratégias que levem à emancipação de seus beneficiários ou, ao contrário, tem conservado características das propostas tradicionais de proteção social de cunho paternalista/assistencialista. O eixo 
central de análise é a contribuição da educação no processo de empoderamento dos sujeitos assistidos. A investigação valeu-se da abordagem de natureza qualitativa, partindo do universo de significados, motivos, aspirações e atitudes dos atores envolvidos na gestão e execução do PBF, tais como: famílias 
beneficiárias, gestores, técnicos, professores e membros da Instância de Controle Social do Programa. A ideia é verificar os modos como os diferentes atores se apropriam do que foi previamente determinado no formato do PBF para redesenhar, em âmbito local, alternativas de ação ligadas aos seguintes 
aspectos: (i) focalização e acessibilidade; (ii) condicionalidades; (iii) controle social; e (iv) intersetorialidade. Os resultados apontam, de um modo geral, para a baixa articulação desse programa social com a educação, apresentando limitações no que diz respeito à participação das escolas nos mecanismos de 
acesso, no controle das condicionalidades, no estímulo ao controle social ou nas ações intersetoriais. Por outro lado, observa-se que o valor atribuído à escolarização pelas famílias e profissionais coloca a educação com eixo fundamental da conquista de cidadania e superação da pobreza dos beneficiários do 
Programa.
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O presente estudo insere-se na Linha de Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e tem como tema central investigar os alcances, assimilação, conflitos e resistências no processo de implementação do Programa Proqualidade no 
interior da escola pública, o qual foi implementado entre os anos de 1994 e 1999 na rede mineira de ensino. O objetivo geral é analisar as implicações do Programa Proqualidade no interior da escola pública mineira, sob a perspectiva de três das cinco prioridades do Programa: Autonomia Escolar, 
Fortalecimento da Direção, Capacitação e Aperfeiçoamento e Avaliação. Pretende-se ainda, compreender as mudanças ocorridas nas políticas educacionais em Minas Gerais frente o contexto da reforma do Estado neoliberal; analisar o programa Proqualidade a partir dos nexos e interfaces com as mudanças 
no mundo do trabalho e problematizar as implicações e contornos das reformas educacionais de Minas Gerais dos anos de 1990, no interior da escola, sob a perspectiva do Programa Proqualidade. Para o alcance desses objetivos, discutiu-se a efetivação do Estado Neoliberal, a partir da década de 1970, 
percebendo suas características e as possíveis mediações entre as políticas neoliberais e a educação; a Gerência da Qualidade total e as transformações do mundo do trabalho, buscando abordar as inovações tecnológicas, organizacionais e gerenciais que impactaram no setor produtivo e também na escola. 
Ainda, através do estudo empírico buscou-se aprender as percepções dos sujeitos da escola quanto ao tema em análise. Quanto ao aspecto metodológico, este estudo se insere no campo da pesquisa qualitativa, por acreditar que a condução da pesquisa nesse campo possibilite ao pesquisador construir uma 
visão global e articulada do objeto investigado e sua relação com os aspectos políticos e econômicos. A instituição investigada faz parte da rede pública estadual de ensino situada no município de Uberlândia/MG e atende aos níveis de ensino fundamental e médio. No processo de coleta de dados, o 
instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada e análise dos documentos da escola, tais como: atas de colegiado, ofícios enviados a empresa, vídeos e outros. Nas considerações finais, conclui-se que a reforma educacional do Programa Proqualidade para a autonomia escolar, atribuiu responsabilidades 
antes do Estado para a escola, porém, sem dar condições para que os sujeitos da educação tivessem condições de trabalhar, pois os recursos continuaram insuficientes para suprir todas as faltas desse espaço, ao mesmo tempo em que avalia a escola por um bom trabalho. Sendo assim, os profissionais em 
diversos momentos resistiram, porém, sem ter condições de negar um programa baseado na busca qualidade. Apesar disto, a reforma para a qualidade não conseguiu atingir o objetivo conforme era desejo dos educadores, tentarem construir a sua autonomia articulando os interesses políticos, profissionais e 
pedagógicos: porém, a escola deve extrapolar as normas e regras e se utilizar do espaço que lhe é concedido para buscar soluções condizentes com suas dificuldades. É preciso que a educação seja participativa, de transformação e revolucionária.
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O estudo iniciou-se com a descrição da organização institucional do cenário internacional e nacional de oferta dos serviços à primeira infância em relação ã noção de Educação e Cuidados com a Primeira Infância. As características institucionais do atendimento permitiram identificar, no cenário mundial, 
alguns dos dispositivos gerais presentes nos diferentes sistemas de prestação de serviços em educação infantil, diferenciando-os das demais etapas da educação básica. Em seguida, procedeu-se a discussão da literatura sobre procedimentos de avaliação de políticas, programas e projetos governamentais. Ao 
interrogar diferentes autores sobre as razões e processos de avaliar, foram elaborados os fundamentos teórico-metodológicos do estudo de caso sobre o impacto desse programa em um grupo específico de seu público alvo. O estudo finaliza-se com as entrevistas realizadas em 2008 com profissionais e 
responsáveis pelos alunos que se encontram matriculados na UMEI Carlos Prates Danielle Mitterrand. Foram entrevistados seis responsáveis pelas crianças que freqüentam a UMEI desde 2004 e seis profissionais em atuação na UMEI. Por meio da análise do conteúdo das entrevistas foi possível avaliar o 
impacto da instituição nas famílias em relação à renda e orçamento familiar, no desenvolvimento de hábitos de higiene nas crianças e famílias, e no processo de escolarização. Os dados coletados sobre as crianças permitiram detectar ainda até que ponto a ação da UMEI repercutiu na perspectiva do seu 
desenvolvimento cognitivo, do acesso aos bens culturais e à saúde. O estudo conclui observando sobre a prioridade estabelecida, a ação de cuidar, e o direcionamento da política educacional para a gestão do trabalho e da pobreza.
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O presente trabalho teve como ponto de partida o programa que foi proposto no Estado de Minas Gerais na década de 1990 e que buscou a melhoria da qualidade da educação, além de procurar promover a eqüidade e beneficiar, através de inovações educacionais, as escolas que possuíam alto índice de evasão 
e repetência. Este Programa foi denominado Programa de Apoio a Inovações Escolares, no Governo de Eduardo Azeredo (1995/1998) e teve continuidade no Governo de Itamar Franco (1999/2002) com a denominação de Programa de Apoio a Inovações Educacionais. A análise valeu-se de uma pesquisa 
bibliográfica e documental para examinar como foi implantado o Projeto de Desenvolvimento e Enriquecimento Curricular (PRODEC), parte integrante do Programa de Apoio a Inovações Educacionais (PAIE), bem como o que foi considerado Inovação Educacional para essa Proposta. A investigação partiu 
da análise dos seguintes acontecimentos para a construção do primeiro capítulo: reestruturação da educação, a partir da década de 1990, com a valorização de determinados conceitos na área educacional; a participação do Brasil na Conferência Mundial Sobre a Educação Para Todos; o acordo firmado entre o 
Estado de Minas Gerais e o Banco Mundial; apresentação do Programa de Apoio a Inovações Escolares e o Projeto de Desenvolvimento e Enriquecimento Curricular; movimento que deu origem ao I Fórum Mineiro de Educação; procura pelo resgate da mineiridade, da coesão social e da priorização dos 
programas de assistência às populações mais pobres com o lançamento da Proposta da “Escola Sagarana”; a realização do II Fórum Mineiro de Educação. No segundo capítulo, examinou-se o conceito de inovação educacional a partir da literatura pertinente e, em seguida, fez-se a apresentação das quatro 
características básicas do PRODEC – quanto à inovação curricular, quanto à adequação curricular, quanto à participação coletiva, quanto à abordagem de uma prioridade. No terceiro capítulo, analisaram-se os documentos integrantes da constituição de 11 PRODECs selecionados pela Superintendência 
Regional de Ensino de Juiz de Fora, identificando o que foi considerado como inovação educacional quanto aos seguintes aspectos: Objetivo Geral, Objetivo Específico, Problema Pedagógico Prioritário, Ações, Tarefas, Distribuição de Responsabilidades, Existência de Capacitadores Externos à Escola, 
Duração do PRODEC e Plano de Avaliação. A pesquisa indicou que, através da Proposta do PAIE e da elaboração do PRODEC, as escolas analisadas não conseguiram ir além do estabelecido, pois não romperam com as práticas tradicionais que já estavam sendo realizadas.
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 Esta dissertação é o resultado de uma pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. A pesquisa situa-se no campo de estudos, trabalho e educação e apresenta como objeto de reflexão a produção de saberes de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para o desenvolvimento do trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa, priorizando a investigação de tempos e espaços de produção de saberes de alunos de uma escola particular de Erechim – RS. Buscou-se a fundamentação teórica em autores como Paulo Freire, 
Bernard Charlot, Fernando Savater, Miguel Arroyo e outros que serão citados ao longo do presente trabalho. Ressalta-se, assim, que os espaços de produção de conhecimento estão além da instituição escolar e precisam ser considerados principalmente na educação de adultos. Considerar a experiência de vida, 
os saberes adquiridos no ambiente social e no local de trabalho de cada aluno, faz com que o aprendizado sistemático escolar ganhe uma nova dimensão e um novo sentido; ou seja, aproxima-se a escola da vida do educando, dando um sentido à aquisição do saber como uma ferramenta possibilitadora de 
compreensão e compromisso com a realidade que faz parte da vida do aluno. É nesse sentido que a presente pesquisa objetiva contribuir com os estudos que vem sendo realizados sobre a produção e legitimação de saberes dos alunos da Educação de Jovens e adultos.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062742007011003P6

celia regina 
goncalves 
marinelli 

valdemar 
sguissardi

Programa universidade para todos: 
aspectos da cidadania fragmentada

politica e gestao da 
educacao

educacao superior; 
universalizacao/focalizacao; prouni

A tese analisa a efetividade das políticas públicas focalizadas para a democratização do acesso à educação superior no mesmo modelo de sociedade que tem inviabilizado a universalização, e quando a democratização tem sido proposta fundamentalmente pela via da iniciativa privado-mercantil. Tomando 
como objeto as políticas públicas focalizadas e como pressuposto que a universalização da educação é um princípio assumido pelo Estado brasileiro, aplicando-se indistintamente a todos os níveis de escolarização formal, a investigação tem como propósito geral refletir sobre o princípio da igualdade, a 
extensão/ampliação do direito à educação. A hipótese é de que as políticas focalizadas no campo educacional tendem a reforçar a aparência universalista (ou democratizadora) e a natureza formal e ilusória do princípio da igualdade (SAES, 2005). Para a consecução desses objetivos, realizou-se um estudo 
teórico sobre os aspectos históricos e sociológicos que incidem sobre a dinâmica da exposição política do direito à educação e do modo como vem sendo proposto nas políticas focalizadas de acesso à educação superior, além da análise empírica do Programa Universidade para Todos (ProUni) para conhecer 
se dele decorre algum avanço social, real e efetivo. Teórica e metodologicamente a investigação apóia-se na sociologia-histórica comparada de Bendix (1996), para acompanhar o percurso da construção da cidadania no Brasil, notadamente a partir da formação de nosso sistema de proteção social. Apóia-se 
também em Miaille (1994), Saes (2001; 2003a; 2003b; 2005), Sguissardi (2000; 2006; 2008), Silva Jr. e Sguissardi (2000; 2001), Boltanski e Chiapello (2009). A partir desses autores, fez-se, inicialmente, uma breve contextualização da educação superior brasileira, de modo a evidenciar sua natureza elitista 
para depois situar o processo de construção da cidadania moderna, compreendida como o processo de extensão e ampliação de direitos (civis, políticos e sociais), a partir da disseminação do princípio da igualdade. Em seguida, reconstitui-se a trajetória da proteção social, com destaque para a formação do 
sistema de proteção social brasileiro, enfatizando a função equalizadora das políticas públicas sociais e a oposição entre universalização e focalização a partir de diferentes tipos de justiça social que elas engendram. Dedicou-se atenção às mudanças na atuação do Estado e como elas podem afetar o sistema de 
proteção social, especialmente no campo da educação superior. Também se refletiu sobre o papel da educação superior nas sociedades capitalistas, a fim de entender o aparente consenso a respeito de sua necessidade para a formação do novo profissional desejado pelo mercado. Por fim, realizou-se a análise 
do ProUni desde o contexto de sua implantação, tendo como base empírica de nossa investigação o Relatório de Auditoria Operacional, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e publicado em 2009, questionando a consistência e efetividade desse Programa como política pública focalizada, a partir 
dos seguintes indicadores: a contribuição para o ingresso e a permanência do beneficiário no ensino superior; adequação ao perfil dos beneficiários e mecanismos de controle e as contrapartidas prestadas pelas instituições de ensino superior.
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Esta pesquisa se insere no campo das políticas educacionais brasileiras e se fundamenta na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (2003). Teve por objetivo analisar as representações sociais do Programa Universidade para Todos/ProUni enquanto uma política pública de inclusão/exclusão ao 
ensino superior. Para tanto, a coleta de dados foi realizada em uma instituição de ensino superior privado de Vitória/ES. Assim, por meio do enfoque comparativo horizontal foram comparadas as representações do ProUni de seis segmentos (estudantes bolsistas, estudantes não-bolsistas, professores, 
coordenadores de curso, coordenador do ProUni, diretor e Auxiliares de Serviços Gerais/ASG’s). As representações sociais que apreendemos através dos instrumentos utilizados na pesquisa de campo foram analisadas a partir da confluência do campo do senso comum com o campo conceitual. Assim, a 
análise dos dados, uma vez articulada com o contexto histórico-político brasileiro, segundo pensamentos de Chauí (2001) e Pochmann (2004) revelou que as políticas educacionais implantadas pelo atual governo evidenciam a divisão de classes inerente à formação estrutural da sociedade brasileira e que essas 
políticas têm por objetivo apenas compensar a não-entrada das classes populares no ensino superior público. Demonstra, ainda, o grau de aceitação do ProUni pelas classes populares como um programa de acesso ao ensino superior, questiona a natureza da inclusão dos estudantes oriundos dessas classes e 
sinaliza para a construção de outras formas de acesso que concebem os indivíduos como portadores de direitos.
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Esta pesquisa histórica, analítica e crítica, tem como objetivo investigar as práticas das políticas públicas do Governo Federal e Estadual, exercidas pelo Ministério da Educação e do Desporto e pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que promovem a inserção de ferramentas computadorizadas na 
escola, e as percepções dos professores das diversas áreas do conhecimento de colégios públicos da cidade de Curitiba e de municípios pertencentes às Regiões Metropolitanas Norte e Sul, na intenção de testar a compatibilidade do pressuposto teórico destas políticas com o que se efetiva na escola.
 Investigação realizada empiricamente nos colégios e no Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE do Centro de Excelência em Tecnologia Educacional do Paraná - CETEPAR, que revela inúmeros fatores dos quais depende o uso pedagógico do computador. As respostas provindas das pesquisas sugerem a 
necessidade de reformulações na gestão do uso e da manutenção dos computadores, no monitoramento técnico durante as aulas, no assessoramento pedagógico para planejar e desenvolver metodologias com uso do computador, e principalmente, no método adotado para o preparo do professor para utilizá-lo 
pedagogicamente.
 Alerta para uma formação histórico-social além da técnico-científica do professor, tendo em vista a práxis condicionante da prática natural e social, do desenvolvimento da consciência, da apropriação do conhecimento, da ação para transformação da realidade educacional e da emancipação humana que 
transcenda o ambiente escolar.Esta pesquisa histórica, analítica e crítica, tem como objetivo investigar as práticas das políticas públicas do Governo Federal e Estadual, exercidas pelo Ministério da Educação e do Desporto e pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que promovem a inserção de 
ferramentas computadorizadas na escola, e as percepções dos professores das diversas áreas do conhecimento de colégios públicos da cidade de Curitiba e de municípios pertencentes às Regiões Metropolitanas Norte e Sul, na intenção de testar a compatibilidade do pressuposto teórico destas políticas com o 
que se efetiva na escola.
 Investigação realizada empiricamente nos colégios e no Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE do Centro de Excelência em Tecnologia Educacional do Paraná - CETEPAR, que revela inúmeros fatores dos quais depende o uso pedagógico do computador. As respostas provindas das pesquisas sugerem a 
necessidade de reformulações na gestão do uso e da manutenção dos computadores, no monitoramento técnico durante as aulas, no assessoramento pedagógico para planejar e desenvolver metodologias com uso do computador, e principalmente, no método adotado para o preparo do professor para utilizá-lo 
pedagogicamente.
 Alerta para uma formação histórico-social além da técnico-científica do professor, tendo em vista a práxis condicionante da prática natural e social, do desenvolvimento da consciência, da apropriação do conhecimento, da ação para transformação da realidade educacional e da emancipação humana que 
transcenda o ambiente escolar.
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Programa alfabetização solidária: o 
governamento de todos e de cada um. 

cultura, curriculo e 
sociedade

governamentalidade; programa 
alfabetizacao solidaria; discur

A presente tese consiste no estudo de uma parcela do discurso do Programa Alfabetização Solidária (PAS), criado em 1997 para erradicar o analfabetismo no Brasil. Inspirada em conceitualizações como governamentalidade e discurso, utilizadas por Michel Foucault e Nikolas Rose, entre outros 
pesquisadores, procurei analisar como o PAS constitui-se em uma forma de governamentalização da sociedade brasileira e dos indivíduos. Para a operacionalização da pesquisa, selecionei um conjunto de textos produzidos e publicados periodicamente pelo PAS no período de 1997 a 2002. Com base nos 
textos e nas conceitualizações selecionadas, argumento que a valorização dos saberes locais, o resgate da auto-estima, a leitura, a escrita e o cálculo escolar consistem em estratégias e técnicas engendradas pelo PAS para constituir sujeitos alfabetizados, autônomos e responsáveis pelos seus riscos; 
empresários/as comprometidos/as com a solução dos problemas sociais; e voluntários/as sensíveis aos apelos das instituições governamentais. Mostro que a alfabetização e a solidariedade constituem-se em formas de governar sujeitos e populações, mobilizando cada indivíduo, sua família e sua comunidade 
para evitar e prevenir-se do analfabetismo, considerado um fator de risco social. A operacionalização da alfabetização solidária é realizada por meio de processo de autonomização da sociedade, promovendo-se parcerias entre o setor público e privado para reduzir os custos do Estado na solução dos problemas 
sociais. Por fim, aponto que, para governar, gerenciar o risco e autonomizar a sociedade, o Programa depende de uma expertise. Com seus conhecimentos e experiências reconhecidos, os/as especialistas autorizados/as no PAS produzem saberes que, implicados com as relações de poder, avalizam tal programa 
como um "modelo" de erradicação do analfabetismo flexível, de baixo custo e passível de exportação.
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 ingresso e permanência de alunos com 
ensino médio concluído no proeja do if 
sul rio grandense - campus 
charqueadas. 

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

proeja; educacao profissional; 
educacao de jovens e adultos

 Este trabalho é produto de uma pesquisa inserida em campo de conhecimento recente, que envolve o ensino médio, a educação profissional e a educação de jovens e adultos. Essa integração nasce a partir de 2006, com o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, no âmbito das Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). O estudo foi realizado no IFE Sul-Rio-Grandense Campus Charqueadas.
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A política nacional de informática na 
educação : tentativa de compreensão 
da expressão do estado

politicas publicas e 
educacao

informatica ; politica e educacao ; 
educacao e estado

O presente trabalho de uma tentativa de compreensão do Estado brasileiro, a partir da década de 90, a partir das leitura de uma política educacional constituída em seu interior. O ProInfo ( Programa Nacional de Informática na Educação). Assim, uma análise do Estado é empreendida, envolvendo temas 
historicamente relevantes como democracia, educaçào, trabalho e informática. São apontados elementos da construção do Estado brasileiro, bem como delineadas algumas concepções de Estado. A preocupação com o Estado também expressa um momento da conjuntura política-econômica e social da 
atualidade, onde este - mesmo visto sob a ótica do ' Estado mínimo'- adquire papel fundamental na ordem de transformações ocorridas na sociedade. Procuramos compor o contexto político e sócio-econômico da inserção da infomática na educação brasileira e destacamos os conflitos dados, bem como as 
mudanças qualitativas relativas à atuação do Estado neste setor, nas últimas décadas.
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A evasão/interrupção dos alunos 
adolescentes do programa de educação 
de jovens e adultos (peja) em um ciep 
da zona oeste do município do rio de 
janeiro

praticas sociais e 
educativas de 
jovens e adultos 

educacao de jovens e adultos; evasao; 
exclusao social;

Este trabalho analisa a influência do local de residência na evasão escolar em dois grupos de alunos adolescentes situados na faixa etária entre 14 e 17 anos, moradores dos sub-bairros Conjunto Nova Sepetiba e Alagados (ambos situados no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro), 
alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA II), matriculados no CIEP Ministro Marcos Freire durante o 1° período de estudos entre fevereiro e maio de 2008. Para tal cotejo, utiliza as categorias: juventude, exclusão social, estabelecidos e outsiders (no sentido atribuído por Norbert Elias), 
para referir-se aos moradores egressos, no início da década de 1980, ao sub-bairro dos Alagados e, em 2001 no Conjunto Nova Sepetiba respectivamente. O estudo baseia-se em análise documental, dados estatísticos, entrevistas, questionários e observação participante dos tipos periférica e ativa. O percurso 
analítico revelou que os alunos adolescentes residentes no Conjunto Nova Sepetiba, que frequentam esse e outros dois programas públicos de Educação de Jovens e Adultos do bairro, evadem em maior número quando comparados aos alunos adolescentes residentes nos demais sub-bairros de Sepetiba, 
indicando uma situação de tripla exclusão originada pela: condição de alunos adolescentes, desterritorialização e segregação socioespacial
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Formação em serviço: significado do 
"programa ler e escrever" numa escola 
municipal de ensino fundamenta

psicologia e 
educacao

educacao; formacao em servico; 
programas oficiais

O presente estudo busca revelar os significados do curso de formação em serviço Programa Ler e Escrever para um grupo de professoras de primeira à quarta série do ensino Fundamental, para as Coordenadoras Pedagógicas que atuam como formadoras e para o vicediretor de uma escola municipal 
considerada modelo na zona norte de São Paulo. Tomamos como base as iniciativas governamentais que têm lançado programas de formação em serviço para as unidades de ensino, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação básica e procuramos entender de que forma um curso de formação 
pensado por especialistas do DOT Departamento de Orientação Técnica vem sendo recebido por um grupo de professoras e por gestores de uma escola com tradição formativa em seu histórico. Partimos do pressuposto de que os cursos de formação oficiais são incorporados, rejeitados, adaptados, 
ressignificados pelos sujeitos que deles participam como formadores e alunos. Utilizamos a etnografia como metodologia, para observação e para a análise dos dados. Participamos do curso de formação desenvolvido nessa unidade escolar por um ano, registramos, praticamente, tudo o que ocorria no diário de 
campo e fizemos entrevistas individuais com os participantes do Programa Ler e Escrever realizado na própria unidade de ensino. Verificamos que o significado dos programas oficiais mostra-se divergente numa mesma unidade de ensino. Os conteúdos do curso são elogiados por algumas professoras, 
criticado por outras e ressignificado por algumas. Para as Coordenadoras pedagógicas, que atuam como formadoras, o curso oficial representa uma possibilidade de interferir na prática docente, inserindo conteúdos diversificados em relação à leitura e á escrita. Para o gestor (vice-diretor) o Programa Ler e 
Escrever é uma forma de interferir na prática e na rotina das professoras, promovendo mudanças. Constatamos que os conteúdos do programa são inseridos na prática docente, porém de forma específica, de acordo com o significado que possuem para cada educadora. Verificamos que os programas de 
formação de professores devem considerar o saber docente e do ciclo de vida profissional dos mesmos. Concluímos que os projetos de formação em serviço devem ser construídos coletivamente pela equipe escolar, e que os problemas vivenciados na escola precisam ser entendidos como responsabilidade de 
todos.
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Neoliberalismo e reestruturação da 
educação superior no brasil: o reuni 
como estratégia do governo lula e da 
burguesia brasileira para subordinar a 
universidade federal à lógica do atual 
estágio de acumulação do capital

mundo do trabalho 
e a formacao 
humana

educacao; fracoes da burguesia; 
governo lula

A presente dissertação tem como tema central a educação superior, sendo objeto de estudo o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) inscrito no interior do cenário de disputas entre as frações da burguesia no campo da educação superior no governo 
Lula da Silva. O objetivo geral é fazer um resgate das propostas de educação superior das frações da burguesia brasileira (burguesia industrial e burguesia educacional) e dos organismos internacionais ou capital financeiro (Banco Mundial e UNESCO) com o intuito de identificar os interesses particulares ou 
específicos desses atores, as possíveis inter-relações e materializações no REUNI. Os objetivos específicos são investigar a relação dessa política pública educacional com o Projeto Universidade Nova e a hipótese de que tal política educacional possui um conjunto de elementos que unificariam as frações 
burguesas em jogo no campo político educacional. As conclusões apontam que com o processo de reforma da educação superior do governo Lula, as frações da burguesia brasileira, presentes no cenário da reforma, se alinham com os organismos internacionais em torno de um modelo flexível de educação 
superior, sendo que os principais interesses que se convergem se materializam no REUNI. Este trabalho indica ainda que tal política pública tem como principal origem o ProjetoUniversidade Nova
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Realidades e perspectivas da proposta 
pedagógica da smec de feliz/rs. um 
estudo de caso.
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Estudei as atividades pedagógicas desenvolvidas pela SMEC de Feliz/RS, na gestão 2001-2004, diante do que dispõe a Lei Municipal 1203, de 23 de dezembro de 1997. Meu estudo busca conhecer a práxis desse espaço educacional, considerando ser esse um lugar de aprendizagem e de extrema relevância 
para o estudo e a pesquisa dos diferentes assuntos educacionais. Esse estudo, nesse momento, permitiu a partir das diferentes informações observar e analisar como os professores e seus gestores compreendem os diferentes problemas por que passa a educação no Município de Feliz. A contribuição desse 
estudo para a elaboração de uma proposta educacional parte da concepção de que é necessário rever as bases teóricas que apóiam tanto o trabalho da SMEC como o das escolas. Nesse sentido, é necessário que a SMEC, muito mais do que um espaço administrativo, torne-se um espaço referendado pelo estudo. 
Ao final, contribuo com diferentes sugestões que, como possibilidades, precisam das condições necessárias para efetivarem-se.
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Políticas publicas de educação para 
crianças de 0 a 3 anos : o caso de 
guarulhos

planejamento 
educacional, 
politicas e gestao 
educacional

educacao infantil ; creches ; politicas 
publicas ; atendimento educativo

A pesquisa pretende um estudo, através da observação em campo, do modelo de atendimento em Educação Infantil implementado no município de Guarulhos - São Paulo intitulado de "Programa Educriança", através do qual mães recebem formações ligadas à Educação Infantil para que possam ter melhores 
condições de educarem seus filhos em suas próprias casas. Traz, num primeiro momento, por meio de pesquisas bibliográficas, um histórico das políticas públicas adotadas em Educação Infantil em diferentes tempos e lugares, além de um estudo a respeito de programas de atendimento nos quais a família é 
responsável diretamente pela educação de seus filhos. Num segundo momento do trabalho, traz-se à tona as características estruturais e pedagógicas do programa, demonstrando como o mesmo funciona e está sendo desenvolvido no município de Guarulhos
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Os projetos nas escolas no município de 
araucária: uma política de 
secundarização da especificidade do 
trabalho escolar

politicas e gestao da 
educacao

politica educacional; projetos 
escolares; educ; municipal

O presente estudo teve como objetivo principal analisar os projetos implantados nas escolas municipais de Araucária e qual o seu impacto no trabalho delas. Para tanto, foram utilizadas análises de documentos ligados direta e indiretamente com o tema investigado e entrevistas. A presença de projetos nas 
escolas demonstrou que, entre outros determinantes, estes também, e significativamente, promovem a fragmentação do trabalho pedagógico, visto que descentralizam a centralidade da função social da escola: o acesso aos conteúdos do conhecimento erudito. Além do que, são resultado de uma pulverização 
das políticas públicas, que substituem o planejamento por uma lista de projetos para ações pontuais e abrem espaço para a atuação de empresas e/ou Organizações Não Governamentais na escola, com interesses antagônicos aos dos filhos da classe trabalhadora.

daniela 
cristina guion

julio romero 
ferreira

Classes de recuperação de ciclo na 
cidade de piracicaba: a implantação do 
programa e a visão dos alunos

politica e gestao da 
educacao

O presente trabalho se propõe a analisar a implantação das classes de Recuperação de Ciclo na cidade de Piracicaba, em 2001/2002, e a percepção dos alunos sobre este programa e a escola. A Recuperação de Ciclo, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi proposta pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, como forma de garantir a recuperação dos alunos reprovados ao final de ciclo I ou II do Ensino Fundamental, no regime de Progressão Continuada. O processo de implantação e execução do projeto é descrito e analisado, a partir da análise de documentos e de entrevistas 
com os profissionais da educação e os alunos de duas escolas estaduais participantes. Pudemos perceber que as propostas de mudanças na área educacional nem sempre são acompanhadas de uma gestão democrática, o que inviabiliza seus propósitos de melhoria da qualidade do ensino, mesmo que surjam 
melhores resultados estatísticos. Quanto aos alunos, os mais atingidos pela desqualificação do ensino público, frequentam a escola, como local que lhes proporciona um convívio social e o direito a um diploma, esperança de um futuro melhor
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O pnbe/2005 na rede municipal de 
ensino de belo horizonte:uma discussão 
de possíveis impactos da política de 
distribuição de livros de literatura na 
formação de leitores

educacao e 
linguagem 

Esta pesquisa descreve e investiga alguns possíveis impactos da política pública de distribuição de livros de literatura – o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE –, na formação de leitores literários. Para o estudo proposto selecionamos como corpus da pesquisa o PNBE/2005 que se diferenciou de 
suas edições anteriores em relação a três fatores: o retorno da distribuição dos livros para uso coletivo nas bibliotecas escolares, a alteração gráfico-editorial das obras e a possibilidade de escolha dos acervos a serem recebidos por parte dos profissionais da escola. Para a coleta de dados um formulário foi 
aplicado pessoalmente em todas as bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Nesta pesquisa algumas facetas são analisadas, como: o conhecimento dos profissionais da biblioteca sobre o Programa; as experiências de escolha do acervo; a eficácia na distribuição dos livros para 
as bibliotecas escolares; a disponibilização das obras; as atividades de leituras literárias desenvolvidas no espaço escolar decorrentes da chegada desse material. Para essas análises foram utilizados como referenciais teóricos os estudos na área da literatura, formação de leitores e leitura literária. Foi constatado 
um conhecimento superficial sobre o Programa, uma vez que há um “saber sobre a chegada dos livros na escola”, mas não se conhecem os objetivos do Programa e a política de formação de leitores que o conduz. Observou-se a eficácia na distribuição dos livros, o que tem permitido que as obras literárias 
estejam mais próximas dos alunos das camadas populares. No entanto, as atividades de leitura literária promovidas na biblioteca escolar ainda se limitam, em sua grande maioria, à tentativa de “chegada” dos livros às mãos de alunos e professores através de diversas estratégias de disponibilização do acervo. A 
análise também revelou alguns entraves para que sejam promovidos projetos e práticas que visem à formação de leitores literários no espaço da biblioteca escolar: a dificuldade de tempo dos profissionais que ali atuam, devido ao acúmulo de serviços técnicos como catalogação, empréstimos e organização do 
acervo; o desestímulo gerado pela falta de valorização do cargo e a falta de um projeto integrado entre profissionais da biblioteca e docentes.
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Impactos do bolsa escola sobre o fluxo 
e o aproveitamento escolar dos alunos 
bolsistas: algumas inferências a partir 
de pesquisa realizada em escolas 
públicas do município de são gonçalo-rj

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

programa bolsa escola; ensino 
fundamental; frequencia escola

O trabalho infantil é um dos maiores impedimentos da freqüência à escola. O Programa Nacional Bolsa Escola é uma política pública que visa garantir a freqüência à escola de crianças e jovens entre seis e 15 anos de idade, por meio de pagamento de um valor financeiro às famílias. Constitui condição básica 
para a concessão mensal do benefício que a criança ou jovem contemplado com a bolsa tenha freqüência escolar igual ou superior a 85%. Resultados do SAEB 2003 divulgados recentemente mostram que alunos da 4a série que nunca reprovaram alcançaram médias de proficiência de 180 pontos na avaliação 
de leitura e aqueles que reprovaram apenas uma vez tiveram uma diferença de desempenho de 34 pontos, com 146 pontos de média no SAEB. Entre os alunos que nunca abandonaram a escola, a média é de 172 pontos, enquanto que para os alunos que abandonaram o estudo uma única vez é de 149 pontos. 
Isto significa que os resultados da aprendizagem pioram à medida em que o estudante for reprovado ou abandone a escola mesmo que seja uma única vez. Levando em conta essa política pública e esses dados, este estudo parte da hipótese de que alunos que recebem apoio do Bolsa Escola para freqüentar e 
permanecer na escola têm maiores oportunidades de aprendizagem e de envolvimento nas atividades escolares, o que poderia ter reflexos positivos em fatores de fluxo escolar, como a reprovação e o abandono, que interferem na aprendizagem e no aproveitamento dos alunos. Com essa hipótese em mente, 
realizamos um survey o em um conjunto de escolas municipais de São Gonçalo-RJ, com o objetivo de produzir dados e análises sobre aspectos do fluxo escolar e do aproveitamento dos beneficiários do Bolsa Escola em contraste com seus colegas não bolsistas e com resultados nacionais obtidos a partir do 
SAEB 2003. 
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educacao 
matematica, 
cientifica e 
tecnologica

avaliacao educacional ; politicas 
publicas ; escolas publicas ; 
informatica na educacao

Vários projetos de implantação de computadores nas escolas vêm sendo criados com frequência nos dias atuais. O setor público também tem se preocupado em inserir os computadores no cotidiano escolar dizendo estar criando uma política pública que proporciona a "inclusão digitar da população. Inúmeros 
computadores invadem o espaço escolar e todos querem dizer que fazem uso dessas máquinas, mas de que forma os fazem? O simples fato de realizar a aquisição e a instalação de computadores nas escolas, dizer que se está capacitando professores através de cursos de informática, talvez não garantirão que, 
efetivamente, os alunos dessas instituições tenham acesso a esses recursos ou que estes irão contribuir, de fato, para seus aprendizados. Esta pesquisa tem como objetivo realizar investigação, subsidiada pelo modelo global de avaliação iluminativa, de Marcon Parlett, do projeto de informática aplicada na 
educação de uma rede municipal de ensino de pequeno porte com o intuito de tentar identificar não apenas sua abrangência, mas também a forma como este vem se desenvolvendo e suas possíveis influências do ponto de vista de professores e alunos.
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Uma análise do projeto escola do 
campo – casa familiar rural como 
iniciativa de profissionalização e 
escolarização de jovens rurais do estado 
do paraná..
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trabalho; educacao rural;

Trata-se de pesquisa empírica, de cunho avaliativo, cujo propósito é analisar o Projeto Escola do Campo - Casa Familiar Rural, explicitando a proposta, em seus objetivos, parâmetros e princípios e problematizando a maneira como a mesma vem se concretizando no Estado do Paraná. O estudo está delimitado 
ao Paraná, onde o referido projeto incorpora 38 Casas Familiares Rurais, organizadas por meio da pedagogia da alternância, como uma iniciativa de profissionalização e escolarização de jovens rurais, voltada à inserção e à atuação dos jovens no meio em que vivem. Busca-se apreciar o potencial da iniciativa 
em contribuir com o fortalecimento do ambiente educacional disponível no meio rural paranaense. Definiu-se como parâmetros para a avaliação as relações que se estabelecem entre educação e desenvolvimento no repensar do espaço rural brasileiro, numa perspectiva de desenvolvimento rural que promova a 
cidadania, com a expansão da agricultura familiar e de políticas que fortaleçam o ambiente educacional disponível no campo. Realizou-se análise documental que permitiu explicitar a proposta, os princípios e fundamentos que vêm orientando sua implantação. Além disso, entrevistas foram realizadas com os 
principais gestores do projeto, visando compreender como este vem sendo executado, suas possibilidades, limites e perspectivas. Essa trajetória possibilitou a apreciação do Projeto Escola do Campo - Casa Familiar Rural como iniciativa de profissionalização e escolarização de jovens rurais, em duas 
dimensões: da proposta - seus princípios e fundamentos; e da sua implementação, propriamente dita, no Estado do Paraná.
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 Esta investigação se propõe analisar, a partir de uma abordagem epistemológica cognitivista, a eficácia de um programa de apoio psicopedagógico e dos demais objetivos por ele assumidos, mediante a utilização do Programa de Enriquecimento Instrumental - PEI, de Reuven Feuerstein, bem como confirmar 
se a aplicação deste programa, considerando os pressupostos teórico-metodológicos que o fundamentam, possibilita o desenvolvimento das funções cognitivas identificadas como deficientes. O estudo foi conduzido tomando-se por fundamento primordial a teoria da Modificabilidade Estrutural Cognitiva do 
referido autor do PEI, considerando algumas relações com os aportes teóricos de J. Piaget, L.S. Vygotsky e D. Ausubel. A pesquisa, desenvolvida em três etapas - fase de pré-teste, de mediação e de pós-teste -, foi realizada com três mulheres não-alfabetizadas, com idade entre 45 e 66 anos. A análise dos 
resultados apontou para mudanças no desempenho cognitivo dos sujeitos, considerando-se o desenvolvimento de algumas funções cognitivas identificadas como deficientes, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o aumento da motivação intrínseca e da auto-estima, o planejamento e o comportamento 
sistemático, a redução da impulsividade e o uso de referentes espaço-temporais, possibilitando-nos inferir a eficácia do Programa de Enriquecimento Instrumental em relação aos objetivos que se propõe. Nesse sentido, esta pesquisa apresenta indicadores claros que podem contribuir para o reconhecimento da 
etiologia do funcionamento cognitivo inadequado, permitindo o desenvolvimento de metodologias alternativas que poderiam realmente alcançar o desenvolvimento do potencial de aprendizagem em crianças, jovens e adultos, incluídos ou não em um processo escolar formal.
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Esta dissertação investiga a exclusão escolar no PROEJA (Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) a partir das representações de estudantes que não terminaram o curso de Montagem e Manutenção de Computadores do IF-
Sul (Instituto Federal Sul-rio-grandense) sobre as suas trajetórias escolares, principalmente no respectivo programa. Para isso, discute inicialmente a noção de representação e a sua importância na consolidação de uma perspectiva científica de investigação das relações sociais e de compreensão da relação entre 
indivíduo e sociedade. Nessa parte, utiliza o referencial dos autores clássicos das Ciências Sociais e aborda algumas teorias sociais contemporâneas para discutir a efetividade da investigação das representações na interpretação dos sentidos construídos socialmente. Para embasar a análise sobre a relação entre 
desigualdade e escolarização, faz uso da categoria de exclusão social ao discutir as diferentes abordagens sobre o fracasso escolar e sobre o entendimento do vínculo entre origem social e desempenho escolar. Tendo como base a regulamentação da educação profissional, contextualiza os impactos das recentes 
reestruturações na sua oferta na educação básica, especialmente na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Além disso, analisa os princípios e os desafios do PROEJA para se consolidar como uma política pública de educação integral de nível básico para jovens e adultos. Portanto, esta 
pesquisa analisa a implantação de uma política pública educacional numa instituição da Rede Federal, contrastando os seus objetivos com as percepções dos agentes, especialmente de alguns estudantes que não terminaram o curso. Assim, a partir de dados qualitativos colhidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas, analisa e compara a implantação do curso de PROEJA na respectiva instituição e as dificuldades que acompanham a aceitação da oferta de tal modalidade na Rede Federal. Com as informações captadas mediante a aplicação de um questionário, discute as características e a integração ao 
curso dos estudantes da primeira turma de Montagem e Manutenção de Computadores. Por fim, interpreta as percepções de alunos que se afastaram desta formação sobre as suas trajetórias escolares, principalmente sobre a experiência no PROEJA, com base nas narrativas construídas por estes estudantes 
durante a aplicação de uma entrevista semi-estruturada. A partir destas representações foi possível verificar os anseios e os dilemas vivenciados por jovens e adultos nas suas trajetórias de escolarização e de inserção no mundo do trabalho, como também identificar e analisar algumas questões primordiais para 
a análise crítica da educação pública e do processo de implantação do PROEJA. Os dados e a análise do respectivo curso indicam os percalços vivenciados pelas instituições de ensino da rede federal na implantação da educação de jovens e adultos. Além disso, a interpretação das representações dos estudantes 
investigados, que são discutidas a partir do referencial teórico que analisa a relação dos alunos das classes populares com a escola e o saber escolar, revela as dificuldades experimentadas por estes para adquirir uma formação escolar de nível médio num contexto de exclusão social.
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Esta dissertação de mestrado tem como objetivo analisar a trajetória do Programa Integrar dos Metalúrgicos da CUT e as contribuições que o referido programa deu ao debate da educação profissional no Brasil. Para isso, procurei sistematizar alguns aspectos da trajetória que o Integrar construiu em seus 13 
anos de existência. O Programa Integrar foi criado em 1995 a partir de duas experiências desenvolvidas pelos metalúrgicos de formação em reestruturação produtiva e ação sindical. A partir desses dois cursos e de uma pesquisa realizada no Largo 13 de Maio em São Paulo, a Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos – CNM/CUT vê-se diante do desafio de pensar e organizar um processo de educação para trabalhadores desempregados que rompesse com a lógica dos programas que tradicionalmente vinham sendo executados, seja por entidades empresariais, seja por entidades públicas, mas que na maioria 
das vezes estava distante da educação desejada aos trabalhadores. O estudo parte de uma análise da reestruturação produtiva vivenciada no Brasil, principalmente nos anos de 1990, e procura apontar alguns elementos de analise da ação sindical frente a essa nova conjuntura e as ações pensadas e organizadas 
no âmbito dos metalúrgicos da CUT no sentido de enfrentar o período marcado principalmente pelo crescimento no nível de desemprego dos trabalhadores. Para isso o estudo buscou aprofundar, a partir de autores da sociologia do trabalho e da educação dos trabalhadores e dos documentos sistematizados 
pelo Integrar ao longo de seus 13 anos. As configurações do Sistema Público de Emprego organizado no Brasil e a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, serviram como pano de fundo para que os metalúrgicos da CUT ousassem e desenvolvessem um programa que foi capaz de construir, após o 
regime militar (pós 64) experiência exitósa sobre a educação profissional. Os resultados dessa experiência geraram no âmbito do movimento sindical e da sociedade a perspectiva de que é possível construir projetos de educação dos trabalhadores na ótica do trabalho.
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 O termo “rede” vem sendo utilizado por diferentes áreas de conhecimento. Na comunidade científica, o termo rede foi utilizado pela primeira vez pelo matemático Leonard Euler, em 1736, em Königsberg. Também, este termo tem sido utilizado na Biologia, na Física, na Administração e nas Ciências 
Sociais, onde este trabalho vai apoiar-se para falar das redes sociais. Contudo, este trabalho buscará discutir as redes sociais na Educação. Na experiência que tenho desenvolvido com os colégios jesuítas no Brasil, tenho percebido que a distância geográfica entre os colégios, torna-se um fator limitador do 
desenvolvimento de um trabalho colaborativo, em rede, em nível nacional. Entretanto, as atuais tecnologias digitais, entre elas os ambientes virtuais de aprendizagem, a Web 2.0, os mundos virtuais em 3 dimensões, entre outros. podem contribuir para superar este limite, possibilitando a construção de uma 
forma de trabalhar colaborativamente, em projetos comuns. É a partir dessa constatação que surge o problema principal dessa dissertação, que consiste em investigar como se configuram e são potencializados os processos de formação continuada, em rede, na constituição de ECODI, permeados pelo 
Paradigma Pedagógico Inaciano (Contexto-Experiência-Reflexão-Ação-Avaliação), no âmbito dos Colégios Jesuítas através do Programa Loyola? Do problema principal, derivam os seguintes objetivos: que envolvem o conhecimento que os professores tem em relação a Pedagogia Inaciana, como trabalhar a 
PI em ECODIs e se o trabalho neste ambiente é uma forma de potencializar o trabalho em rede entre os docentes. Além disso, buscar-seá verificar se este trabalho pode gerar uma aproximação maior entre os docentes e a geração digital. O método científico utilizado na pesquisa foi uma abordagem quali-
quanti-quali, configurando-se de forma exploratória e utilizando os procedimentos técnicos do estudo de caso e classificada como uma pesquisa bibliográfica e documental. Foi utilizada uma análise de conteúdo aplicada para analisar os chats e as imagens no curso ECODI Inaciano. Com isto, a pesquisa 
identificou que os docentes que participaram do curso tem uma compreensão satisfatória a respeito da Pedagogia Inaciana conseguindo trabalhar o tema em ECODIs, estabelecendo relações entre os temas. Também, depois de aprenderem como utilizar o metaverso, sentem-se muito a vontade para trabalhar 
em grupo, superando o limitador que é a distância geográfica. Constatou-se também que um dos objetivos principais dos docentes ao fazer o curso é a busca de novas formas de ensinar e aprender para se trabalhar com a geração homo zapiens.
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A presente dissertação tem como foco um estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni), política pública que visa o acesso de estudantes à universidade. O Programa foi investigado do ponto de vista dos gestores e professores do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTE-MG), 
instituição privada localizada na cidade de Coronel Fabriciano, na Região Metropolitana do Vale do Aço. A política afirmativa, expressa em textos legais, e a luta do Movimento Negro pela conquista do acesso ao ensino superior, principalmente a partir dos anos 90, são os principais referenciais legais, 
políticos e históricos desta pesquisa. Os anos 90, marcados pelo processo de privatização, com destaque para o setor educacional, marcaram também o início do debate acerca da necessidade de reformas no ensino superior. O ProUni surge neste contexto, buscando atender as demandas de acesso à 
universidade. Esta pesquisa apresenta estudo de caso qualitativo, buscando identificar desafios e implicações do Programa no contexto das práticas institucionais da UNILESTE-MG, tendo como objetivo a permanência, com qualidade, de estudantes negros da região. A base empírica do estudo é composta por 
seis atores – professores e gestores que colaboraram com o estudo por meio de entrevistas semi-estruturadas. A análise de documentos e o diário de campo também compuseram o conjunto de instrumentos utilizados na coleta de dados. É possível afirmar, como conclusão da pesquisa, que o ProUni serve 
como porta de entrada para o universo acadêmico, até então distante para muitos estudantes, mas é suscetível a críticas por não enfrentar a questão central da expansão do setor público.
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar o desenvolvimento do Projeto “A Escola de Cara Nova na Era da Informática”, tendo como ponto de partida o Programa Nacional de Informática – PROINFO. A pesquisa apresenta uma breve trajetória histórica da informática na Educação e o desdobramento do 
projeto no Estado de São Paulo. Para a realização desta pesquisa nos valemos dos seguintes procedimentos metodológicos: levantamento histórico da implantação da informática na Educação através da análise documental, de entrevistas/gravações com os Assistentes Técnicos Pedagógicos - ATPs da Diretoria 
de Ensino Região de Bauru, SP. A pesquisa é apresentada em três capítulos, além da Introdução e das Considerações Finais. No primeiro capítulo apresentamos e analisamos o histórico da implementação do Programa Nacional de Informática – PROINFO. No segundo capítulo analisamos o desenvolvimento 
do Projeto “A Escola de Cara Nova na Era da Informática” na rede estadual paulista e as medidas da Secretaria de Estado da Educação que fomentaram a informática educacional e a informática como possibilidades didáticas. No terceiro capítulo apresentamos a análise do desenvolvimento do projeto e as 
percepções dos Assistentes Técnicos Pedagógicos - ATPs em relação à capacitação na oficina do Núcleo Regional de Tecnologia Educacional – NRTE. A pesquisa evidenciou que a informática educacional pode concorrer para o ensino de qualidade; de outra parte, evidenciou as dificuldades na adoção desta 
ferramenta na rede estadual de ensino.
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Em 1999, a empresa estatal Petrobras e o CEASM (Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré) instituição comunitária localizada na Maré, o maior conjunto de favelas do país, estabeleceram uma parceria que visava auxiliar algumas escolas públicas locais a desempenhar melhor o seu papel. Dessa 
parceria nasceu o Programa Criança Petrobrás na Maré que junto com a idéia de melhorar as escolas tinha, também, entre seus objetivos a melhoria do desempenho escolar dos estudantes. Isso deveria ocorrer por meio do oferecimento de “oficinas” pedagógicas e culturais complementares à grade curricular 
regular. Com essa ação, esperava-se que os alunos atendidos pudessem ampliar seu capital cultural e seu capital escolar e, conseqüentemente, melhorar seu desempenho. Atualmente, o Projeto atende a metade das escolas públicas municipais de Ensino Fundamental existentes na Maré, o que significa o 
atendimento a oito escolas. Diante disso, a interrogação principal que guia este estudo refere-se a possíveis relações entre o Programa Criança Petrobrás na Maré e o desempenho escolar dos estudantes das oito escolas em que o mesmo se faz presente. Para tentar responder a esta questão, analisamos um 
conjunto de indicadores escolares, incluindo os resultados dos estudantes dessas escolas na Prova Brasil de 2005 e estabelecemos comparações com as oito escolas públicas não atendidas pelo Programa. Entre os principais achados da pesquisa, está a melhoria das notas obtidas pelos alunos de turmas 
atendidas pelo Programa em avaliações pedagógicas dos professores.
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Este trabalho tem como objetivo analisar a reforma do ensino de Engenharia intitulada "reengenharia do ensino das engenharias", desde a construção do Programa REENGE até a produção de reformas curriculares em duas escolas de engenharia. A investigação se insere em uma perspectiva sociológica com 
produção teórica na Nova Sociologia da Educação e se articula com o modelo de dispositivo pedagógico de Basil Bernstein, que possibilita estudar reformas educacionais. A pesquisa empírica foi dividida em três partes. A primeira parte examina a construção do Programa REENGE: sua origem, sua 
finalidade e as discussões que antecederam sua implementação nas escolas de Engenharia em geral. Os estudos mostram que o Programa REENGE advoga projetos integrados (escola-escola, escola-empresa, ensino-pesquisa e entre áreas de conhecimento). Mas, de modo geral, as escolas buscam resolver 
problemas de ordem interna: melhorias na organização dos currículos e/ou redução da evasão e da retenção escolar. A segunda parte analisa a reforma nas Escolas A e B: os projetos escolares, suas relações com o REENGE, as resistências e os conflitos. As análises evidenciam inúmeras diferenças entre o que 
foi projetado e o que foi realizado no ambiente escolar, com destaque para a mudança de metodologia do ensino: as escolas pesquisadas projetam uma abordagem enraizada em uma pedagogia renovada, mas o detalhamento dos projetos mostra maior eficiência para o processo educativo. A terceira parte 
refere-se ao estudo de caso da reforma do curso de Engenharia Civil da Escola A: as continuidades e as rupturas do currículo, e as diferenças entre o currículo projetado e o currículo implementado. As transformações dessa etapa apontam para propostas mais adequadas à realidade do curso e inovações mais 
apropriadas à nossa realidade social.
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O presente trabalho trata das experiências educativas desenvolvidas pelos assentados do sudoeste paulista, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Entre as mais diversas formas de educação encontradas no assentamento em Itapeva, destacamos a educação escolar de jovens 
e adultos. De um modo geral, a luta pela escolarização dos assentados pode ser caracterizada como parte constitutiva do processo de reconstrução da vida no assentamento. Ao longo da década de 1990, a educação de jovens e adultos no assentamento em Itapeva, é marcada por uma atuação voluntária dos 
educadores do MST da região, efetivando um conjunto de experiências no campo da educação não formal. Em 1998, os militantes do MST implementaram o PRONERA em todas as agrovilas do assentamento de Itapeva. No Estado de São Paulo, o PRONERA contou com a parceria do MST/SP, 
UNESP/Marília e INCRA/SP. A efetivação do Programa no assentamento em Itapeva, foi marcada por momentos conflitivos entre os parceiros, bem como suscitaram questões referentes à própria prática pedagógica dos educadores do MST
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O Paraná reformou o ensino médio e profissional técnico com o PROEM – Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná. Esse programa antecipou-se à LDBEN Nº 9394/96 processando a reforma que transformava o ensino médio num curso de caráter geral e a educação profissional 
em cursos pós-médios que se realizariam nos Centros Estaduais de Educação Profissional – CEEPs, com o objetivo de atendimento das demandas econômicas regionais. A educação média e profissional passou a ser desenvolvida com base em pressupostos de mercado, razão que levou ao desenvolvimento de 
novas práticas pedagógicas e também aos seguintes questionamentos: Qual o sentido assumido pela escola de ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio na formação do jovem? Que tipo de homem está sendo formado? Qual a lógica seguida pela escola? Em razão de tais questões, nossos 
objetivos, nesta pesquisa, foram: desenvolver uma análise que revele quais são os fundamentos que estruturam as propostas de gestão implementadas no âmbito das escolas, dos Centros Estaduais de Educação Profissional – CEEPs – no Estado do Paraná; avaliar a articulação da estruturação desses centros 
com o projeto de gestão implementado no Estado; e levantar dados a respeito do projeto pedagógico em curso. Para análise desse processo reformista selecionamos as seguintes categorias: ensino médio e profissional, competência, contextualização, racionalização capitalista. Desenvolvemos a pesquisa 
apoiada em um estudo bibliográfico, na análise de documentos e na realização de entrevistas com membros das escolas pesquisadas. Os dados coletados nas entrevistas foram tratados com base na análise de conteúdo. A partir da análise e problematização dos dados chegamos à constatação de que com o 
PROEM houve uma articulação submissa ao projeto de sociedade competitiva que valorizou a formação do empreendedor e a instrumentalidade do conhecimento, o que nos leva a afirmar que a reforma do ensino médio e profissional técnico de nível médio resultou numa educação compensatória
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O programa nacional de informática 
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O objetivo deste estudo é pesquisar a construção da informática educativa mediante a atuação no estado de goiás do programa nacional de informática na educação - proinfo. O programa, uma proposta de disseminação de novas configurações tecnológicas no ambiente escolar propõe novos mecanismos e 
atores sócio-técnicos para a educação, os quais, buscamos confrontar com aqueles que predominam na sociedade. Em goiás, decorrente do trabalho dos governos federal e estadual, o proinfo estrategicamente organizou e equipou, tecnologicamente, núcleos regionais de informática educativa, capacitou 
educadores para atuarem como multiplicadores de informática ddddda educação transferiu-lhes responsabilidades para capacitação de professoress da rede pública estadual na utilização pedagógica de tecnologia de informação. Investigando a construção do programa, contextualizando sua técnica e 
entrevistando os multiplicadores da capacitação docente buscamos esclarecer que no desenrolar do programa, mediante um discurso de construção pedagógica, se contribui para afirmação de uma base tecnológica distanciada da construção acadêmico-científica. O domínio técnico almejado é igualado aos 
padrões dominantes de mercado e enexiste aprofundamento técnico-educativo que busque superar a fragamentação, a reprodução tecnológica e os recursos limitados desse programa mediante um projeto de educação e tecnologia como modo específico e coerente de inserção na realidade social, embora se 
saiba de nossa determinação social tecnológica
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O objetivo do presente trabalho é analisar a utilização da informática educacional em quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, tendo base da pesquisa o Projeto Digitando o Futuro, criado em 1998 pela Prefeitura Municipal de Curitiba em parceria com empresas do setor privado de informática. 
Utilizando como método de análise o materialismo histórico e dialético, foram feitas diversas observações sobre o uso da informática na educação: suas relações com os contextos políticos nacional e internacional; com as políticas educacionais influenciadas pelo neoliberalismo; os benefícios trazidos pelas 
novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem na visão dos professores; os interesses mercadológicos do projeto. Entre os instrumentos adotados para a realização do trabalho, estão: pesquisas quantitativas e qualitativas, por meio de entrevistas com os vários profissionais envolvidos com o Projeto 
Digitando o Futuro; observação do funcionamento do projeto nas escolas. Para a realização do trabalho, dispôs-se também de documentos oficiais da Prefeitura de Curitiba e outros disponíveis na imprensa. Ao se analisar o projeto, verificou-se que houve secundarização de questões pedagógicas relevantes e a 
valorização de aspectos mercadológicos.
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A implementação da política pública 
escola plural: as representações sociais 
dos pais sobre seus principios da 
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O processo de implementação da escola plural, a partir da visão que os pais têm dos seus procedimentos avaliativos, é o objeto do presente estudo. Nele analisa-se, em um primeiro momento, a natureza das políticas públicas, incluindo as educacionais, a partir das teorias do estado e da contribuição da teoria 
das representações sociais que é utilizada como forma de se entender aceitações ou rejeições a determinadas políticas. Em um segundo momento são analisadas, então, as políticas públicas educacionais no brasil, através da história de sua trajetória em que se enfatiza o período iniciado em 1930. Essas políticas 
são apontadas como destinadas a resolver o primeiro grande problema da educação brasileira, o do acesso a escola, sendo que elas, ao longo do tempo, conseguiram resolver essa questão. Porém, um outro problema se fez presente na educação brasileira, o da permanência na escola, que se configurou nos altos 
índices de evasão e repetência, os quais atingiram grande parte dos alunos da escola pública brasileira. Ao contrário da primeira questão, essa não mereceu, por um longo período, uma atenção efetiva do estado no sentido de resolvê-la através de políticas públicas sistematizadas. Neste estudo são tratadas as 
várias teorias de diversos autores sobre o tema da evasão e da repetência escolar. A partir daí, dirige-se o foco para o estudo da escola plural como sendo uma das poucas políticas públicas que tem como objeto específico o combate a essa problemática. O confronto entre o que ela propõe no campo da 
avaliação e as representações dos pais sobre a escola e seus procedimentos é o objeto da pesquisa realizada em duas escolas da rede municipal de ensino de belo horizonte. Os resultados dessa pesquisa ajudam a compor o quadro da implementação da escola plural. Eles apontam para a reação dos pais, que de 
acordo com suas representações, opinam sobre procedimentos nela contidos, ensejando avanços ou recuos na sua implantação.
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Esta dissertação procura traçar um panorama da atual situação do sistema penitenciário brasileiro, discutindo o papel da educação como "Programa de Ressocialização" na política de execução penal. Buscando compreender e descrever as relações entre educação escolar e "ressocialização" dentro de um 
sistema penal, pretendemos, em linhas gerais, analisar a versão oficial da política de educação desenvolvida nos presídios; a percepção que os professores têm a respeito dessa política; e como os internos penitenciários (e/ou ex-alunos) analisam a educação da qual participam. Diante da especificidade do tema 
e da escassa produção acadêmica direcionada para essa área de estudos, acreditamos que esse material poderá contribuir com a discussão na área de educação, visto que essa problemática só vem sendo objeto de preocupação de juristas, cientistas sociais, assistentes sociais e psicólogos.
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O programa de crédito estudantil “bom 
na escola”: estudo sobre uma política 
social de geração de renda e redução 
dos índices de reprovação e evasão.
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Esta pesquisa teve como objetivo entender a contribuição do programa “Bom na Escola”, implantado pelo município da Serra, Estado do Espírito Santo, em 2007 e seus objetivos quanto à diminuição dos índices de evasão e reprovação escolar. O Programa “Bom na Escola” se caracteriza enquanto um 
programa de renda mínima condicionado à educação e garante ao aluno a quantia de R$ 100,00 (cem reais), ao final da quarta série e ao final da oitava série àqueles que forem aprovados e obtiverem uma frequência de 90%. A partir da historização dos programas de renda mínima e sua ligação com as 
Reformas do Estado, foi possível contextualizar melhor o “Bom na Escola”. A metodologia utilizada foi um estudo de caso em que procuramos evidenciar quais os impactos do programa nas escolas. Pesquisamos por meio de entrevistas semi-estruturadas e grupo focal, gestores municipais presentes na 
elaboração e implementação que entrou em vigor no ano de 2007. Os resultados indicam que os alunos e pais de alunos desconheciam o programa ou tinham pouca informação sobre ele. E que os gestores escolares e professores não incorporaram o programa no cotidiano da escola e que paralelamente o que 
mantém os alunos na escola e zela pela frequência é o “Pró-escola”, programa desenvolvido numa parceria escola e Vara da Infância e Juventude. Percebemos que os objetivos de evasão e reprovação não estão sendo alcançados. No entanto, as relações com o comércio local são bem estreitas o que nos leva a 
crer que o programa tem atendido mais aos anseios do comércio do que aos anseios pedagógicos.
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O currículo integrado do proeja: 
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profissional

O texto apresentando a seguir é resultado da pesquisa elaborada durante o mestrado em Educação e intitula-se “O currículo integrado do PROEJA: Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia em tempos de semiformação”. A análise é conduzida de modo a submeter à crítica o eixo proposto para fins de 
integração curricular tendo em vista a implantação do Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. O PROEJA visa integrar o ensino médio à educação profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, como 
previsto no Decreto n° 5.840/2006. Com vistas a produzir a integração entre formação geral e formação profissional, é proposto o eixo trabalho, cultura, ciência e tecnologia, a partir do qual se orientariam as propostas pedagógicas dos cursos ofertados. Observa-se, no interior das diretrizes pedagógicas do 
Programa, bem como na bibliografia especializada, certa hegemonia quanto à proposição desse eixo como base para integrar os conhecimentos gerais e os específicos, o que motivou a questionar em que medida os sentidos atribuídos ao eixo de integração curricular para o PROEJA não estariam atrelados a 
um imperativo social de racionalização instrumental do conhecimento, cujo potencial formativo pode estar limitado. A problematização foi norteada pela hipótese de que os conceitos de trabalho, cultura, ciência e tecnologia foram enunciados pelas diretrizes de modo acrítico e a-histórico e estão reféns de uma 
racionalidade tecnológica imperativa na sociedade atual, o que limita a formação integrada e integral dos indivíduos. Tal hipótese justifica o aprofundamento e discussão filosófica de tais conceitos a partir da Teoria Crítica da Sociedade, principalmente dos autores Theodor Adorno, Hebert Marcuse e Max 
Horkheimer. Os principais Documentos normativos investigados foram o Documento Base Nacional e o Documento Orientador no Estado do Paraná, bem como os planos de curso de onze habilitações ofertadas neste estado e as falas de professores presentes nas oficinas de composição das propostas 
curriculares. A análise aprofundada dos planos de curso e de suas diretrizes evidenciou que não há a pretendida integração entre disciplinas. O que encontramos nas prescrições curriculares são previsões de que a integração ocorrerá a partir de um diálogo entre as disciplinas e pela troca de experiências 
metodológicas entre os professores. Quando submetidas ao crivo da crítica a partir dos referenciais analíticos da Teoria Crítica da Sociedade, evidenciase que, no atual contexto, o conhecimento conquistou um caráter instrumental, conferido principalmente às noções de ciência, cultura, trabalho e tecnologia, o 
que impõe limites a estas noções quando tomadas como balizadoras da formação humana. Tais limites estão encerrados nas proposições analisadas, seja no interior dos Documentos normativos, seja nas propostas dos cursos, seja nas vozes de quem os construiu.
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Esta dissertação tem por objeto de estudo o programa de formação profissional desenvolvido pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba no contexto das mudanças operadas no capitalismo contemporâneo onde se destaca a predominância do capital financeiro sobre o industrial. Procura descrever as 
significativas modificações que levaram a um novo regime de acumulação capitalista, componentes do quadro da chamada era da "mundialização" e suas repercussões no trabalho bancário. A primeira interrogação é: essas importantes transformações, ocorridas ao longo das três últimas décadas, foram os 
fatores determinantes que induziram o Sindicato a elaborar um programa cuja manifesta intenção é a de possibilitar a reincorporação dos bancários ao mundo do trabalho, ou, ainda, de conferir aos que estão empregados condições de escaparem à demissão? (conforme está enunciado nos objetivos do projeto 
do Sindicato). O Sindicato estudado realizou um programa qualificação e requalificação profissional nos anos de 1996 e 1997, entre empregados e desempregados, que teve a participação de 1524 (Um mil e quinhentos e vinte e quatro trabalhadores). O trabalho de pesquisa consiste em um estudo de caso no 
Sindicato dos Bancários de Curitiba. Os dados coletados procederam de dois tipos de fontes: análise de documentos do Sindicato e entrevistas com dirigentes sindicais e trabalhadores selecionados a partir de um conjunto de critérios pré-estabelecidos. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivos: (1) 
Estudar as práticas educativas, desenvolvidas pelo Sindicato, no período de 1996 a 1998, como contraposição ao desemprego, (2) Examinar o período compreendido entre 1994 e 1998, do ponto de vista das mudanças no mundo do trabalho, como suporte de análise ao projeto elaborado por esta Entidade. A 
análise dos dados da pesquisa revela que o crescente desemprego e a extinção de numerosos postos de trabalho evidenciado principalmente no período do estudo apresentaram-se como elementos relevantes, sugerindo a realização do programa de qualificação e requalificação profissional. No entanto, as 
transformações globais no regime de acumulação capitalista contribuíram para que o Sindicato adotasse uma política de formação profissional "pragmática" identificada com o ideário majoritariamente vigente na Central Única dos Trabalhadores.
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estado, sociedade e 
educacao

O objetivo deste trabalho é avaliar a implantação do Programa de Reforma da Educação Profissional - PROEP em cinco escolas estaduais localizadas nos municípios da Grande Vitória (Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), no estado do Espírito Santo na visão dos Conselheiros de Escolas e do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES. A escolha destes municípios deveu-se ao fato de eles concentrarem os maiores índices de desemprego do Estado, e, a das escolas em virtude de cada uma delas ter estabelecido um tipo diferente de relação com o programa. O 
PROEP, implantado pelo Ministério da Educação e do Desporto, é uma das políticas públicas cuja finalidade é responder às demandas de maior qualificação dos trabalhadores sob o suposto de que isto implica na empregabilidade, sendo esta uma das razões apontadas pelos organismos oficiais para explicar o 
desemprego. Acompanhou-se o processo de implantação do PROEP, observando diferentes formas de resistências/adesão da comunidade escolar (profissionais do ensino e usuários). A investigação foi realizada em dois momentos: primeiro, coletiva, com perguntas a respeito da forma do ensino médio, da 
educação profissional e; segundo, individualmente, com a finalidade de obter, na relação verbal dos usuários e profissionais, a opinião a respeito das propostas da reforma. Utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas e questionários para possibilitar uma articulação entre os objetivos do trabalho com as 
respostas fornecidas.
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Esta pesquisa situa-se no campo de análises de políticas públicas ao dedicar-se ao estudo da emergência de "novos" atores da sociedade civil no espaço público e no atendimento às políticas públicas de atendimento infanto-juvenil junto ao Estado. O objetivo desse trabalho foi analisar a atuação da Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente na sua relação com o Estado e as políticas de atendimento infanto-juvenil no contexto brasileiro de desestabilização estatal. Como resultados dessa pesquisa, podemos destacar a posição da Fundação Abrinq, enquanto ator social, como diferente de grupos e 
entidades sem fins lucrativos que atuam no chamado "terceiro setor" ou espaço público "não- estatal". Enquanto nestes, há grupos e organizações que criticam a ineficiência do Estado, e colocam a supremacia do mercado e da sociedade civil como substitutos potenciais do Estado, a ação política da Fundação 
se caracteriza pela noção de diálogo, mobilização e participação inter e intra-institucionais, visando à capacitação estatal, o monitoramento de políticas públicas, o fortalecimento da gestão governamental, a qualificação do debate eleitoral sobre as políticas de atendimento da criança e do adolescente e o 
fortalecimento da sociedade civil
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Este trabalho tem por objetivo analisar as políticas públicas para a infância pobre no Tocantins, expressas no Programa Pioneiros Mirins (PPM) de Araguaína-TO, no período de 1989 a 2000, e suas mediações com as concepções de infância de educação e de trabalho, por meio do estudo de fontes documentais 
oficiais e não-oficiais. A pesquisa revela que o PPM tem sua filosofia educacional fulcrada, sobretudo, no ideário da pedagogia tradicional (jesuítica) do século XVIII, associado à pedagogia higienista do século XIX. O programa propõe-se a preparar a infância pobre para executar atividades voltadas para o 
treino de habilidades manuais, para a obediência e para tornar-se cidadã no futuro. Contradiz, assim, o discurso normativo em vigor, que regulamenta as políticas públicas dirigidas à infância pobre brasileira percebendo esse agente social como sujeito de direitos, como cidadão, tendo, direito, portanto, a uma 
educação que promova o seu desenvolvimento integral. O programa acontece, pois, na contramão da doutrina de proteção integral, executando atividades educacionais que naturalizam a exclusão social e reforçam as dicotomias trabalho intelectual versus trabalho manual e menor versus criança. O programa 
contribui para velar as contradições existentes nas sociedades capitalistas entre capital e trabalho, desigualdade social e exclusão social, trabalho, educação e novas tecnologias, dentre outras. O PPM não advoga uma política pedagógica crítica centrada na práxis e que possibilite a seus participantes agirem 
ativamente como cidadãos na sociedade em que vivem, reivindicando mudanças sociais para garantir seus direitos. Ao contrário, educa-os para serem dóceis e obedientes ao sistema vigente, para ocuparem posições subalternas na sociedade e para serem tutelados pelos seus dirigentes
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A presente pesquisa discute os Documentos de Avaliação de Livros Didáticos de Ciências de 1ª a 4ª série do ensino fundamental produzidos no Plano Nacional de Livro Didático (PNLD), buscando identificar que elementos do ensino de Ciências e características do livro didático são considerados com maior 
relevância nesses programas. Também se discute a questão do livro didático sob o enfoque das pesquisas acadêmicas e o histórico do Livro Didático no Brasil no século XX, especialmente o surgimento do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático). O estudo apresenta uma descrição dos quatro documentos 
de avaliação de Livros Didáticos já divulgados no PNLD: Definição de Critérios para Avaliação de Livros Didáticos – de 1ª a 4ª série de 1994; Guia de Livro Didático de 1ª a 4ª série de 1996; Guia de Livro Didático de 1ª a 4ª série de 1998; Guia de Livro Didático de 1ª a 4ª série de 2000/2001. A seguir, faz 
uma análise detalhada dos pareceres da avaliação das coleções de livros de Ciências - 1ª a 4ª séries feitas pelos documentos de avaliação o. Conclui-se que os critérios de avaliação adotados pelo documento: Definições de Critérios para Avaliação de Livros Didáticos - 1ª a 4ª séries, proposto como referencial 
para os programas de avaliação, deixaram de nortear esses programas, notando-se um “esvaziamento” dos critérios mais específicos do ensino de Ciências estabelecidos pelo Documento de 1994 ao longo dos anos. Sendo assim, os Guias de 1996, 1998 e 2000/2001 passam a adotar critérios de natureza 
metodológica de ensino e gráfico-editorial, afastando-se inclusive dos fundamentos para o ensino de Ciências preconizados nas pesquisas acadêmicas e nas propostas curriculares oficiais. Nota-se ainda, uma descontinuidade das avaliações, uma vez que grande parte das coleções avaliadas em certa época, não 
o são no estágio seguinte do programa de avaliação. Assim, não se pode observar possíveis melhorias nas coleções didáticas estimuladas pelo PNLD. Observa-se também que muito poucos são os livros avaliados positivamente pelos Guias do MEC, o que denota a má qualidade do livro didático de Ciências 
no Brasil, ao mesmo tempo em que restringe substancialmente a escolha dos professores do ensino fundamental.
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 Essa pesquisa teve como objetivo desenhar um estudo contextual voltado para o conhecimento do perfil sociodemográfico e cultural e das trajetórias escolares dos alunos matriculados na educação de jovens e adultos, especificamente no Projeto de Educação Juvenil ? PEJ, da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo-piloto, ou seja, de uma versão em menor escala de um estudo completo, cujo objetivo foi testar aspectos do desenho da pesquisa, tais como o questionário e a amostra de alunos matriculados no PEJ em 2003, os procedimentos de coleta e a preparação da 
base de dados e a variância nas respostas, compreendendo, desta forma, as etapas inerentes a um survey. A dissertação aborda detalhadamente essas etapas e seus produtos, e apresenta considerações preliminares sobre as dimensões sociodemográfica, socioeconômica e cultural e sobre as trajetórias escolares 
dos alunos matriculados no programa, a partir da análise dos dados quantitativos coletados.
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Avaliar em que medida o PROINFO, enquanto política de Inclusão Digital, tem contribuído para o processo e Inclusão Social de comunidades escolares pertencentes à escolas da rede pública estadual de ensino no Município de Juiz de Fora, atendidas pelo programa. Verificar como o PROINFO está inserido 
nas políticas atuais de educação, ciência e tecnologia. Verificar qual é o papel do PROINFO dentro das políticas desenvolvidas pela Secretaria Especial de Educação à Distância.
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Este trabalho consiste em um estudo sobre os jovens do Programa Jovem Aprendiz, situado no município de Vitória – ES. A pesquisa teve como objetivo responder à questão: Quem são os jovens participantes do Programa Jovem Aprendiz e as suas redes de sociabilidades? Para tanto, utilizamos abordagens 
metodológicas qualitativas e quantitativas. Optamos pelo estudo de caso nos moldes etnográficos. Empregamos como técnicas de coletas de dados a observação participante, a aplicação de questionário aos jovens, entrevistas individuais e semiestruturadas com os técnicos e professores, entrevista grupal com 
os jovens, registro de conversas informais e consulta a documentos do Programa. O Programa Jovem Aprendiz, que aparece no cenário das políticas públicas como uma política voltada para formação e inserção de jovens no mercado de trabalho, foi enfocado, nesta pesquisa, como um espaço de socialização 
destinado aos jovens. Os resultados encontrados permitem considerar que o perfil é de jovens na faixa etária de 16 a 17 anos, a maioria do sexo masculino, pardos, solteiros, sem filhos, que cursavam o Ensino Médio e pertenciam a classes populares. Quanto às expectativas profissionais e pessoais, a pesquisa 
revelou o desejo dos jovens de continuidade dos estudos, de postergação do matrimônio, da paternidade e da maternidade. Este estudo evidenciou a importância da sociabilidade para os jovens no contexto das amizades, da formação de grupos, das afetividades, e também no âmbito da religiosidade e do 
consumo. Mostrou também que os jovens escondiam a sua identidade juvenil dentro do Programa, isto é, não havia espaço local e nem temporal para as manifestações tipicamente juvenis. Não havia, portanto, o (re)conhecimento das necessidades e demandas juvenis nesse espaço, além de os jovens sofrerem 
um processo de adultização precoce. Desse modo, a pesquisa tornou evidente a existência de dois mundos paralelos no mesmo contexto: o mundo do jovem e o mundo do Programa, com suas normas, controles e regras.
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 Esse trabalho buscou desenvolver uma análise crítica sobre os riscos e as limitações da participação de voluntários na educação pública, protagonizada pelo Projeto Amigos da Escola - Todos pela Educação. O seu enquadramento teórico se deu no campo das reformas de fundo neoliberal pelas quais o Estado 
brasileiro está atravessando, tendo como pressuposto o fato de que tais reformas se estendem às políticas sociais em geral e, em particular, aos projetos educacionais, promovidos ou apoiados pelo poder público. Para melhor compreensão da vinculação do Projeto Amigos da Escola às reformas neoliberais, a 
pesquisa teórica abordou algumas categorias que assumem um papel central na sua elucidação, tais como: neoliberalismo como um projeto hegemônico; sociedade civil; cidadania; terceiro setor, espaços público e privatizado; privatização de condutas; e voluntariado. A pesquisa empírica se desenvolveu em 
três escolas públicas da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, entre maio e outubro de 2001. A opção metodológica foi a realização de um Estudo de Caso, na modalidade estudos comparativos de caso, dentro de uma abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas com profissionais da 
educação e voluntários dessas três escolas, com o objetivo de compreender os elementos de natureza sócio-político-filosófica motivadores de suas participações. Além das entrevistas, foram feitos contatos com o Ministério da Educação, com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE e com a Rede Globo, de onde obtive importantes informações para o desenvolvimento da pesquisa. As análises desenvolvidas conduziram-me a considerar que os riscos e os limites da participação voluntária na educação pública se concentram 
fortemente: na substituição do trabalho de profissionais por voluntários, reforçando o processo de precarização das condições de trabalho e vida dos trabalhadores da educação; na fragilidade dos vínculos que se estabelecem (ou não) entre os voluntários e a escola; descontinuidade das ações voluntárias 
decorrente dessa fragilidade, prejudicando os processos educacionais e o alcance dos próprios objetivos do Projeto; no fortalecimento no processo de individualização e despolitização dos indivíduos que se confortam e acomodam em suas ações isoladas e pontuais; distanciamento por parte do complexo gestor 
que compõe o sistema municipal de ensino em relação ao Projeto Amigos da Escola, embora seja desenvolvido nas escolas públicas de ensino fundamental.
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As modificações da legislação da educação profissional e tecnológica na esfera federal definiram a oferta de vagas nos cursos de formação profissional para a modalidade de ensino de jovens e adultos. O destaque à questão da qualificação para o mundo do trabalho introduz na educação de jovens e adultos – 
EJA – o viés da educação profissional, configurando-se assim uma nova modalidade: o ensino profissionalizante de jovens e adultos. Na legislação surge então o Proeja – Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – que passa a ser 
implantado na rede federal de educação profissional e tecnológica. Por situar-se na interface entre o mundo da educação e o do trabalho, a qualificação profissional de jovens e adultos no Proeja envolve questões que incluem modificações no sistema no sistema produtivo e demandas das camadas mais 
desfavorecidas da população por inserção social, sempre tendo a escola como centro de discussão. No universo escolar, o estudante passa por um tipo de socialização que vai contribuir para a configuração de identidades sociais e profissionais. Na escola, a socialização é um processo em que se deparam 
questões relativas tanto às estruturas internas advindas da história individual – relacionada à família e à comunidade de origem – quanto às demandas das estruturas externas dos meios com as quais o sujeito entra em contato. Essa interface configura um processo de socialização no qual surgem novas formas 
identitárias. O objetivo desta pesquisa foi estudar como experiências de vida dos estudantes interagem com os processos de socialização desencadeados durante o período de formação escolar, ou seja, identificar quais os traços identitários resultantes da forma como se articulam as condições objetivas com 
condições subjetivas dos estudantes.
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Esta pesquisa tem como objeto de estudo uma política – o Programa Alfabetização Solidária - que, embora trate de uma temática educacional, foi gestada no âmbito da política social-assistencial do Governo e, em particular, a sua implementação pelas Instituições de Ensino Superior. Os objetivos foram: A) 
explicar as características das políticas sociais decorrentes do contexto de reformas e mudanças no papel dos Estados latino-americanos, particularmente o brasileiro, políticas influenciadas pelo neoliberalismo, o qual, pela via da descentralização, da privatização e da focalização adquirem novas formas, para, 
assim, explicar o caráter social-assistencial do Programa; B) analisar as políticas educacionais da década, especialmente a municipalização, a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), que excluiu a Educação de Jovens e 
Adultos do financiamento, e a expansão da educação superior, para compreender o surgimento deste Programa e sua execução fora do âmbito do Ministério da Educação; C) explicar, analisar e interpretar a política na ação, mostrando como as Instituições de Ensino Superior, as quais passavam por um 
processo de expansão com novas regras de avaliação, credenciamento e reconhecimento, implementaram esse Programa, percebido, nesse novo contexto, como um saldo positivo. O referencial teórico escolhido teve como base o estudo das políticas sociais latino-americanas e das políticas educacionais na 
década de 1990, especialmente no Brasil. Os procedimentos metodológicos utilizados foram o levantamento de bibliografia e de documentos produzidos sobre e pelo Programa, entrevistas com diferentes participantes do Programa (pro-reitores de extensão, coordenadores, alfabetizadores, professores etc) e 
observações de aulas. Os resultados mostram que o Programa foi, realmente, uma política governamental de alfabetização de jovens e adultos, apesar de se postular como não governamental. Seu formato difundiu um modelo de implementação de políticas sociais que aplicou idéias neoliberais adaptados ao 
Brasil, tais como: financiamento público e privado, utilização de mão de obra barata e temporária, filantropização das problemáticas sociais e terceirização na implementação por meio de Instituições de Ensino Superior A essas, o Programa proporcionou o desenvolvimento de atividades como extensão e 
estágios, e valiosas experiências de pesquisa, produção de materiais e envolvimento com a problemática da Educação de Jovens e Adultos.
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Este trabalho analisa o papel da articulação das políticas sociais ? educação, assistência social e políticas públicas de emprego, trabalho e renda, como um caminho para o desenvolvimento da autonomia, condição necessária para construção da cidadania de sujeitos em situação de vulnerabilidade social, em 
particular os atendidos pelo Qualificarte- Centro Público de Formação Profissional ? da Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte. Objetiva também: analisar quais os benefícios trazidos pelo Qualificarte para as vidas dos egressos entrevistados, além de avaliar quais as ações 
necessárias que deveriam ser complementares à formação profissional, para que esta possa contribuir de maneira eficaz, para a inserção produtiva dos cursistas. A orientação teórica da investigação referencia-se na perspectiva histórico-estrutural, por ser a concepção mais adequada para a compreensão das 
origens da vulnerabilidade social que atinge parcela tão significativa da sociedade. As entrevistas foram abertas, onde os entrevistados falam dos fatos que consideraram relevantes de suas vidas, a única pergunta dirigida foi acerca de sua compreensão sobre cidadania e se eram cidadãos. O resultado deste 
trabalho aponta para a necessidade de uma articulação das políticas públicas de emprego, trabalho e renda com as demais políticas sociais, para efetivamente, promover a inserção produtiva dos sujeitos, proporcionando-lhes a autonomia, passo fundamental para a cidadania.
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O atual modelo econômico se fundamenta no lucro e na lógica do aumento da produção, que precisa ser consumida. Isso remete a uma pressão sobre os recursos naturais, causando degradação ambiental e se refletindo na perda da qualidade de vida, tornando o meio ambiente o centro das atenções mundiais. 
Nessa situação, o desenvolvimento sustentável assume papel estratégico, articulando o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais com a conservação ambiental. Um importante componente dessa estratégia é a Educação Ambiental – EA, que no Brasil está sendo tratada a partir da criação de Leis 
Federais, Estaduais e Municipais e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. A Lei nº 9.795 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, e os Parâmetros sugeriram o trabalho com o tema transversal meio ambiente no Ensino Fundamental. Diante desse contexto, é importante compreender como as 
políticas de EA estão sendo implementadas nas escolas. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa, que toma como foco as escolas da rede municipal do Ensino Fundamental de Belo Horizonte, utilizando como instrumento de coleta de dados a observação direta, entrevistas semi-estruturadas e pesquisa 
documental. Os resultados desse trabalho apontam que as escolas pesquisadas já conseguiram que parte de seus sujeitos tenham um olhar crítico sobre a EA; estão buscando realizar atividades interdisciplinares, coletivas e permanentes; utilizam estratégias para inserção do tema, entre elas o estabelecimento de 
parcerias; e caminham na busca de solucionar problemas ambientais locais. Infere-se que a proposta da Escola Plural da rede municipal de ensino de Belo Horizonte é um facilitador da inserção do tema na escola por possuir identidades de princípios com a proposta da EA que está presente nas Leis e nas 
pesquisas brasileiras. Observa-se que o tema ainda não está incorporado à estrutura dos currículos escolares de modo geral, pelo fato de este campo ser recente, sendo orientado por discussões globais que se firmaram somente a partir da década de 1990. Analisa-se que as escolas buscam sensibilizar seus 
sujeitos para as questões ambientais, mas estes sujeitos encontram dificuldades para mudar de atitudes ao se depararem com uma realidade que funciona de acordo com os mecanismos do modelo econômico vigente. Por fim, infere-se que as escolas estão buscando implementar a EA, a partir das orientações 
políticas da área, mas ainda há muito por fazer, cabendo ao Estado redirecionar as ações das instituições de ensino para que as atividades sejam acompanhadas, avaliadas e recebam os devidos recursos para sua execução.
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A temática Educação de Jovens e Adultos (EJA) articulada à Educação Profissional apresenta uma relevância significativa como área de investigação para a compreensão das relações entre a Educação e o Trabalho. Nesse sentido, vem contribuir nessa direção a pesquisa intitulada “ A Experiência do 
“PROEJA” em Contagem : Interseção entre EJA e Educação Profissional” que teve como questão norteadora quais seriam os fatores determinantes de sucesso e/ou fracasso na implementação de uma proposta de Educação Profissional integrada à EJA. Com esse intuito investigativo, nosso principal objetivo 
diante dessa indagação foi analisar os impasses, os avanços e as contribuições na articulação da EJA (Ensino Fundamental) com a Educação Profissional na experiência de Projeto Piloto no município de Contagem, no período de 2005 a 2007. Dessa forma, também buscamos analisar e entender o modo como 
as estratégias, os princípios, as concepções e as ações propostas pelo poder público municipal impactaram nos processos de escolarização voltados para a formação geral e profissionalizante dos alunos nessa modalidade. A metodologia aplicada foi baseada nos princípios da abordagem qualitativa, 
configurando-se em um estudo de caso, com interlocução com a pesquisa de pressupostos quantitativos que envolveu os egressos educandos, os docentes, os parceiros do projeto e os gestores públicos como sujeitos da investigação. Quanto aos instrumentos metodológicos, utilizamos no estudo empírico a 
entrevista semi-estruturada, a análise documental e o questionário. Essa última técnica foi uma opção escolhida para se perceber e compreender os significados das experiências vividas por esses egressos nesse projeto educativo e, ainda, identificar os aspectos ligados à inserção dos mesmos no mercado de 
trabalho. No campo teórico utilizado para orientar a pesquisa, destacamos Kuenzer (1999, 2000), Manfredi (2002), Haddad e Di Pierro (2000, 2005), Arroyo (2005, 2007), dentre outros. As análises revelaram que estávamos diante da tentativa de um município de implementar, de forma inovadora, a 
qualificação profissional articulada à modalidade de Educação de Jovens e Adultos em nível de Ensino Fundamental. Dessa forma, apontamos que um dos resultados dessa investigação é a contribuição dessa experiência para o campo da EJA e da Educação Profissional no âmbito de se pensar os limites e 
possibilidades de uma política educacional que proporcione o desenvolvimento integral dos sujeitos envolvidos. No mesmo sentido, ainda evidenciamos a necessidade de se estruturar essas duas modalidades, consequentemente, refletir sobre as transformações das concepções e princípios da formação geral e 
profissional da política pública. No entanto, a efetivação desse modelo não depende somente da existência de um programa de governo que tenha princípios traçados e definidos. Esse estudo sinaliza que é importante garantir uma efetiva participação de todos os sujeitos (trabalhadores, educadores, gestores 
públicos, pesquisadores, etc.) nos processos de se pensar e fazer as políticas educacionais para todos os sujeitos da Educação. Para tanto, é importante que o poder público se comprometa com o diálogo entre essa instituição e os movimentos sociais, assumindo em sua agenda política os acordos estabelecidos 
entre estes interlocutores sociais.
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O estudo focaliza as relações entre a escola e o mundo do trabalho na Educação de Jovens e Adultos trabalhadores, no âmbito de um projeto de pesquisa-ação, junto a uma escola pública estadual de Educação Básica, situada em Santa Rosa – RS. Na perspectiva da ação, o estudo teve por objetivo desenvolver 
a formação continuada de professores que atuam com alunos fora de faixa etária escolar, qualificando-os em serviço para desenvolver práticas educativas mais conseqüentes na educação dos trabalhadores do ensino médio. Na perspectiva investigativa o estudo centrou-se em saber: Que função e objetivos os 
professores participantes da experiência atribuem à modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos na proposta político-pedagógica da escola? Qual a sua concepção de trabalho e como abordam a dimensão do trabalho na ação docente? Quais as contribuições das diferentes áreas do saber em relação à 
dimensão trabalho? Neste sentido, que saberes são legitimados neste espaço? Como o professor vincula/desvincula os saberes técnico-científicos com os saberes dos alunos trabalhadores? Para atingir o objetivo proposto acompanhou-se, de forma sistemática, as atividades da escola, utilizando-se, como 
instrumentos de pesquisa, entrevistas com professores, diário de campo e o estudo de documentos e da legislação. Compõem o quadro de referenciais teóricos os estudos de PAIVA, sobre a educação de adultos e a educação popular, os de LUKÁCS, sobre a dimensão ontocriativa do trabalho, os estudos de 
FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, sobre educação e trabalho no ensino médio, os de TARDIF, LESSARD, ARROYO, FREIRE e MARQUES sobre a questão dos saberes docentes. Resultados do estudo revelaram que a proposta político-pedagógico da escola busca assegurar a formação dos que estudam 
e trabalham com qualidade. No que tange à questão da função da Educação de Jovens e Adultos, ainda está presente uma concepção compensatória, embora os objetivos perseguidos pelos professores em relação a esta modalidade de ensino sejam marcados pela compreensão da necessidade de inclusão dos 
alunos, com vistas a favorecer uma formação cidadã. Há dificuldades no desenvolvimento de uma abordagem didático-pedagógica que considere os saberes elaborados pelos alunos trabalhadores nas suas trajetórias de vida, sendo o currículo prescrito, ainda determinante. A concepção dos professores sobre 
trabalho é restrita, evidenciando dificuldades em assumir a dimensão do trabalho numa perspectiva ontocriativa (Lukács, 1979), na qual o trabalho é entendido como produtor da existência humana. As dimensões de exploração e de expropriação do trabalho capitalista destacam-se nos depoimentos dos 
professores, havendo a ausência da compreensão do trabalho numa perspectiva ontocriativa, reiterando, dessa forma, a tese postulada de que os paradigmas pedagógicos existentes, hoje, são insuficientes para atender as demandas dos alunos trabalhadores da educação de jovens e adultos, em nível de ensino 
médio. Alterações permanentes no quadro de professores dificultaram uma atuação interdisciplinar fundada na interação e no conhecimento específico da modalidade de ensino.
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O objetivo deste estudo é examinar as raízes das sucessivas repetências ou o abandono temporário que levaram alunos à defasagem de idade e série, caracterizada como fracasso escolar no Ensino Público Fundamental do Paraná. O espaço de tempo compreendido nessa análise é de 28 anos, iniciando-se em 
1970 e se estendendo até o ano de 1998. Para esse exame sobre o fracasso escolar, tomou-se como objeto de estudo o Projeto de Correção de Fluxo por Idade e Série, destinado aos alunos das séries finais do Ensino Fundamental - 5.ª, 6.ª e 7.ª - implantado em 1997, com duração previamente definida de dois 
anos. Parte-se do pressuposto que esse projeto é parte de um contexto mais amplo da política educacional, decorrente do contexto socioeconômico vigente no país. A análise perpassa pelas políticas públicas implementadas nas décadas de 1970-80 e 90, visitando a questão da concentração fundiária no Brasil e 
no Paraná, determinadora das relações de trabalho, da desruralização do campo e da urbanização desordenada, como um dos possíveis fatores que contribuem com o fracasso social e da escola, por conseqüência. Esse fracasso social parece ser estimulado e implementado pelos Organismos Internacionais de 
Crédito, por meio de seus representantes locais, que à custa da miséria dos seus compatriotas reproduzem os discursos dos espoliadores. Nesse sentido, este estudo indica que é possível que o neoliberalismo considere o sucesso na escola e na vida de responsabilidade do indivíduo e sua família, descartando as 
condições objetivas de inclusão social.
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O presente estudo tem como objetivo problematizar a formação do trabalhador, seus significados e políticas em um movimento de mundialização do capital, de flexibilização da produção, de exploração intensificada da força produtiva, de reprodução social, de fetichismo da mercadoria e de assunção da 
sociedade organizada. Buscou-se compreender o impacto que essas transformações exercem sobre a educação e sobre o trabalho, a partir da introdução das tecnologias de informação. Em um contexto de reestruturação do capital, que procura se adaptar às novas exigências mercadológicas, com o aceleramento 
da produção de mercadorias descartáveis, substituíveis e voláteis, também se aceleram as formas e o tempo de formação dos trabalhadores que irão produzi-las. A pesquisa parte, então, de levantamento bibliográfico com o intuito de reconhecer os estudos baseados no materialismo dialético sobre o mundo do 
trabalho e suas transformações perante a reestruturação produtiva. Foi feita uma pesquisa documental, buscando discutir o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego voltado para a formação profissional de jovens e inserção no mercado de trabalho no período de 2003 a 2007. Esse mercado está 
cada vez mais precarizado e excludente, perante a ofensiva do capital em relação ao trabalho, deixando o público alvo à beira da margem social. Nesse intuito, o estudo tem o objetivo de contribuir socialmente para uma reflexão maior sobre a atual situação da sociedade global, em que os fenômenos sociais 
são decorrentes de um processo histórico, este marcado pela excessiva exploração do capital sobre o trabalho humano, sobre o qual há escolhas sociais e estratégias políticas de utilização e manutenção. Procurou-se desvelar as nuances e os desdobramentos que estes fenômenos provocam na educação e mais 
especificamente na formação do trabalhador e o que a educação vem proporcionando a ele na Educação Profissional que se mantém e é reproduzida no sistema capitalista.
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Nesta pesquisa foram estudados dois programa governamentais, o PROLER do Ministério da Cultura e o Pró-Leitura, do Ministério da Educação. Buscou-se identificar, através de análise de falas e documentos escritos, os agentes, as concepções básicas e as ações que acompanharam a implementação dos 
programas, também verificando as relações entre eles e finalmente estabelecer uma ligação entre as propostas políticas e seu sucesso ou fracasso. O PROLER, atuando em comunidades, e o PRÓ-LEITURA, nos sistema educativo, possuem uma natureza de complementaridade pelas semelhanças nos objetivos 
e diferenças na utilização de estratégias, no que diz respeito à promoção da leitura e à formação de leitores e mediadores. Ambos encontraram as mesmas dificuldades financeiras e enfrentaram os mesmos problemas políticos administrativos, o que, com certeza, causou impactos negativos na sociedade 
brasileira, ainda carente de efetivas condições de letramento.
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Esta dissertação apresenta um estudo sobre a implementação do ProJovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - em Porto Alegre/RS, no período correspondente à 2005 – 2007. Investiga a implementação do ProJovem sob a ótica dos jovens envolvidos que concluíram o curso e que, por isso mesmo, 
podem discorrer sobre a experiência do programa, os seus princípios e contradições. Tem por objetivo problematizar a implementação do ProJovem no município de Porto Alegre/RS a partir da análise das contradições presentes na concretização do programa, sob a perspectiva dos jovens participantes. Adota 
a teoria crítica como referencial teórico, sustentado pelo pensamento dos seguintes autores: Gramsci, Frigotto, Freire, Kuenzer, entre outros. Para as idéias relacionadas à juventude, colaboram: Sposito, Abramovay, Abramo e Abad. Apresenta como opção epistemológica os princípios da Dialética, tendo como 
quadro teórico-metodológico o estudo de caso qualitativo. Utiliza a Análise de Conteúdo como ferramenta para a interpretação dos dados coletados a partir dos documentos oficiais do programa (leis, projeto político-pedagógico integrado, cartilhas, informes do Governo Federal e municipal) e dos dados 
coletados pelo uso de entrevistas de base semi-estruturada. Identifica pelo aspecto semântico, durante o processo de interpretação e análise dos dados, três categorias analíticas: cidadania, trabalho-educação e aspectos pedagógicos. Contribuem com a orientação metodológica, os seguintes autores: Triviños, 
Stake e Eisner, entre outros. Sinaliza como resultado da análise, a contribuição do programa como um mecanismo de elevação de escolaridade, porém insuficiente para responder aos anseios da juventude porto-alegrense quanto à inserção no mercado de trabalho, enquanto elemento constitutivo de cidadania.
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Os programas e projetos na área da educação de jovens e adultos, na contemporaneidade, vêm revelando formas de compreender e apreender sentidos e necessidades dos variados públicos que os buscam, intentando fazer cumprir, mais do que a perspectiva do aprender por toda a vida, o direito à educação 
sistematicamente negado a tantos na população brasileira. Com essa premissa inicial, a pesquisa escavou os modos como as propostas de atendimento de seis entidades — públicas, não-governamentais, de movimento social e do Sistema S — têm enunciado as formulações na área e realizado práticas, visando 
a compreendê-las na história política nacional e internacional da educação de jovens e adultos, e as conexões, sentidos, nexos, articulações e imbricamentos que se produzem entre elas, para além dos limites das entidades — no complexo tecido social. Movida pela perspectiva do direito, investiguei em busca 
de penetrar os diferentes níveis de realidade, assim possibilitando fazer emergir as produções subjacentes aos programas e projetos, com vista a cartografar a complexidade com que se fazem prática, evidenciando e visibilizando elementos constituintes e instituidores de suas concepções
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O presente trabalho tem como objetivo central analisar as diferenças e similitudes existentes entre os projetos implementados em Minas Gerais no período de 1985 a 2000, no que se refere ao histórico, objetivos, proposta pedagógica e avaliação escolar. Mais especificamente foram analisados os projetos : 
Ciclo Básico de Alfabetização (CBA); Programa de Qualidade Total em Educação (PQTE); Projeto de Melhoria da Educação Básica em Minas Gerais (Pro-Qualidade); Escola Sagarana e Escola Plural. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza documental, cuja fonte principal de coleta de 
dados foram os documentos oficiais produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. O instrumento utilizado na coleta de dados foi um roteiro contendo tópicos referentes a histórico, objetivos, proposta pedagógica e avaliação 
escolar. Os dados foram coletados, agrupados e sistematizados, com o intuito de estabelecer as relações e correspondências das partes constitutivas do objeto com ele mesmo e com o contexto mais abrangente. Explicitamos inicialmente como se estabeleceram os principais nexos entre os determinantes 
históricos e a implementação dos projetos, buscando a articulação dinâmica das análises internas e externas do objeto investigado. Em seguida, descrevemos os projetos em relação aos históricos, objetivos, proposta pedagógica e avaliação escolar. Por último, analisamos as principais similitudes e diferenças 
existentes nesses aspectos destacados. Concluímos que os contextos dos anos oitenta e noventa influenciaram de maneira diversa na elaboração e implementação dos projetos que tiveram como objetivos comuns: a busca pela qualidade do ensino, pela capacitação dos professores e democratização da gestão 
escolar via participação da comunidade. Em relação aos projetos analisados, podemos afirmar que mesmo tendo sido elaborados em momentos políticos e em governos distintos, guardam enquanto comunalidade a preocupação fundamental em solucionar os velhos e históricos problemas da evasão e 
repetência escolares. A diferença básica entre eles reside no fato de o PQTE e ProQualidade tentarem resolver estes problemas pela via da melhoria da eficiência do sistema de ensino, tendo como idéia central a gestão escolar com base em princípios da administração empresarial. Em relação à proposta 
pedagógica dos projetos identificamos que o PQTE e o ProQualidade não priorizaram esse aspecto. Os projetos CBA, Escola Sagarana e Escola Plural possuem em comum o entendimento do que vem a ser aprendizagem; a compreensão do papel social da escola e o entendimento de avaliação escolar. A 
principal diferença encontrada reside na forma de organização escolar, isto é, o CBA apesar de trabalhar com a idéia de ciclos não o concebe de acordo com o preconizado pelas Escola Plural e Sagarana. Finalmente podemos dizer que os projetos Escola Plural e Sagarana apresentam uma forte tendência de 
mudança da maneira de organização da instituição escolar, sobretudo pelo fortalecimento da autonomia da escola fundamentada em concepções de homem, mundo e sociedade diferentes das que dominam na atual escola seriada.
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 O abrigamento é uma medida aplicada pela Promotoria Pública e pelo Juizado da Infância e Juventude como um recurso pedagógico, com o objetivo de auxiliar famílias economicamente pobres a se reestruturarem e protegerem os infantes dos riscos sócio-familiares, sob o respaldo Legal do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 8.069/1990, Art. 227. A medida é aplicada com o intuito de proteção e disponibilizar a criança, amplo desenvolvimento saudável nas relações sociais, familiares e escolares. Sob essa medida, os meninos são retirados das ruas e abrigados em uma Instituição que 
acolhe e trabalha de forma pedagógica as relações e comportamento que os levaram para as ruas. Cabe aqui ressaltar que esses meninos não residem nas ruas, mas sim, passam o maior tempo nela, deixando de frequentar a escola. Ao ocorrer o abrigamento desses meninos em Instituições que os acolhem por 
determinação Judicial, esses Lares provisórios proporcionam uma rotina educacional que após o desligamento da mesma, estimulam os meninos e suas famílias a seguirem. Buscando resgatar os vínculos familiares que se formou nos primeiros anos de vida dos infantes, mesmo sabendo que suas estruturas 
familiares são complexas. A presente pesquisa voltou-se a crianças e adolescentes (meninos) que se encontram em situação de abrigamento, mas em fase de desligamento, para buscar compreender as ações pedagógicas presente no acolhimento dos meninos pelas suas famílias no processo de desligamento da 
Associação Santo – Angelense Lar do Menino. Os resultados indicam que os atores da pesquisa vivem às margens aflitivas da pobreza e da privação de bens e direitos assegurados por lei, buscando melhorar as condições econômicas para melhor atendê-los e o vínculo familiar estabelecido entre si é positivo. 
As famílias demonstram amor e carinho. Não foi relatado nenhum episódio de violência contra os meninos por parte das mesmas.
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Na realização do trabalho, tive como objetivo analisar o Programa de Qualidade Total (PQT), adotado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG), verificando como ocorreu sue implantação em quatro escolas públicas. Procurei investigar as implicações pare a organização do trabalho 
escolar, teem como as mudanças nas relações de produção, na articulação entre as escolas e as instancias do Estado Restrito (entendido como esferas oficiais SEE-MO) e as instituições do Estado Amplo (empresas). Com esse propósito, visited as escolas coletando dados e fazendo observações. Analisei 
entrevistas nestas realizadas, na SEE-MO, na Fundação Christiano Ottoni (FCO), no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SIND-UTE), documentos destas instituições e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), artigos de jornais e revistas sobre a temática. 
Parti do pressuposto de que o PQTE expressa caracteristicas compativeis com as exigências do estágio atual do capitalismo, marcado por tendências neoliberais. A análise dos dados possibilitou-me concluir que o PQTE, em seus pressupostos políticos e em sue operacionalização, acompanha as novas 
orientações pare a Educação apresentadas em documentos internacionais como a Declaração Mundial de Educação para Todos, que expressa interesses econômicos e financeiros dominantes. Nesta, a Educação pare a eqüidade social é enfatizada como uma das condições gerais de produção na atual etapa de 
acumulação capitalista; situa-se, também, na perspective de empreendimento, objetivando a eficácia dos processos de ensino na formação do educando. Reconheci que a implantação do PQT nas escolas públicas está ligada à necessidade dos gestores do Estado Restrito em Minas Gerais se verem coagidos 
diante das ações e novas relações estabelecidas pelos trabalhadores da educação e terem de afar uma resposta "inovadora" refuncionalizando-as. A lute pela qualidade do ensino é, então, distorcida em sue orientação original e subordinada à lógica do capital, sob a forma de qualidade no gerenciamento. O PQT 
foi implementado nas escolas públicas como um conjunto de práticas (métodos e técnicas) isoladas, prevalecendo as que reforçam a hierarquia, a divisão do trabalho e a discipline autoritária, acirrando o sucateamento da rede pública de ensino. Esse gerenciamento constituiu-se em uma estratégia de redução 
dos custos dos processos de formação, teem como de reforma do Estado, no sentido deste reduzir sue atuação na garantia de educação escolar pública. A implantação do PQTE implicou o desenvolvimento da ação do Estado Amplo na gestão da escola pública, com o financiamento pelo Estado Restrito. Os 
gestores do Estado Restrito refuncionalizaram as resistências dos trabalhadores da Educação contra essas reformas. Por meio do cancelamento estratégico do PQTE, expandem, também, o gerenciamento da Qualidade Total pare sodas as escolas da rede estadual de ensino nomeando-o de Plano de D 
esenvolvimento da Escola. V erifiquei novas form as de resistênci a do s trab alhadores da educação que indicam o desenvolvimento de sues ações contra a lógica do capitalismo estratégico.
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 Este trabalho tem como objetivo analisar a implementação do programa de governo do Estado de São Paulo para a área da educação, no período de 1995-2000, intitulado: "A Escola de Cara Nova". Tem como hipótese que esse programa seguiu algumas características próprias da atuação do Estado num 
período de reforma de tendência neoliberal, em especial nas questões da imposição de políticas públicas e da valorização das questões econômicas em detrimento das questões sociais foram fontes: os documentos da Secretaria de Estado da Educação (SEE/SP) e Conselho Estadual da Educação, pesquisas 
publicadas sobre esse programa, programas de governo de Mário Covas (1994 e 1998) e documentos do Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP). O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira fizemos um levantamento teórico-metodológico das análises das 
políticas públicas, com destaque às etapas de estudo das políticas: construção da agenda, formulação, implementação e avaliação. Fizemos também uma análise histórico-econômica da ascensão e queda do modelo do "Welfare State" e da ascensão do modelo econômico neoliberal. No final apresentamos as 
características da atuação do Estado nesse novo modelo e uma pequena introdução ao caso latino-americano e brasileiro. A segunda parte foi dedicada ao programa "A Escola de Cara Nova". Analisamos o contexto sócio-político-econômico e educacional, que forjou a construção da agenda dessa política 
pública. Em seguida analisamos a formulação do programa de governo de Mário Covas em 1994 e 1998, com destaque para a área da educação. Por fim, analisamos as ações e projetos implementados: medidas administrativas - reforma administrativa, reforma curricular, novo plano de carreira e normas 
regimentais básicas das escolas estaduais; medidas de descentralização - municipalização do ensino; medidas de gestão pedagógica - Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, sala-ambiente, classes de aceleração, Programa de Educação Continuada, a "Escola de Cara Nova na Era 
da Informática" e Progressão Continuada. Em cada um dos três grupos de medidas analisados fizemos uma relação com as características de atuação do Estado na era neoliberal apresentada na parte I deste trabalho. Os resultados de nosso estudo nos levam a afirmar que a maioria dessas características 
apresentada estavam presentes na implementação desta política educacional, em especial o autoritarismo e o economicismo, confirmando a hipótese inicial.
 Este trabalho tem como objetivo analisar a implementação do programa de governo do Estado de São Paulo para a área da educação, no período de 1995-2000, intitulado: "A Escola de Cara Nova". Tem como hipótese que esse programa seguiu algumas características próprias da atuação do Estado num 
período de reforma de tendência neoliberal, em especial nas questões da imposição de políticas públicas e da valorização das questões econômicas em detrimento das questões sociais foram fontes: os documentos da Secretaria de Estado da Educação (SEE/SP) e Conselho Estadual da Educação, pesquisas 
publicadas sobre esse programa, programas de governo de Mário Covas (1994 e 1998) e documentos do Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP). O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira fizemos um levantamento teórico-metodológico das análises das 
políticas públicas, com destaque às etapas de estudo das políticas: construção da agenda, formulação, implementação e avaliação. Fizemos também uma análise histórico-econômica da ascensão e queda do modelo do "Welfare State" e da ascensão do modelo econômico neoliberal. No final apresentamos as 
características da atuação do Estado nesse novo modelo e uma pequena introdução ao caso latino-americano e brasileiro. A segunda parte foi dedicada ao programa "A Escola de Cara Nova". Analisamos o contexto sócio-político-econômico e educacional, que forjou a construção da agenda dessa política 
pública. Em seguida analisamos a formulação do programa de governo de Mário Covas em 1994 e 1998, com destaque para a área da educação. Por fim, analisamos as ações e projetos implementados: medidas administrativas - reforma administrativa, reforma curricular, novo plano de carreira e normas 
regimentais básicas das escolas estaduais; medidas de descentralização - municipalização do ensino; medidas de gestão pedagógica - Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, sala-ambiente, classes de aceleração, Programa de Educação Continuada, a "Escola de Cara Nova na Era 
da Informática" e Progressão Continuada. Em cada um dos três grupos de medidas analisados fizemos uma relação com as características de atuação do Estado na era neoliberal apresentada na parte I deste trabalho. Os resultados de nosso estudo nos levam a afirmar que a maioria dessas características 
apresentada estavam presentes na implementação desta política educacional, em especial o autoritarismo e o economicismo, confirmando a hipótese inicial.
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A dissertação analisa a proposta pedagógica do PAE - Programa de Aumento de Escolaridade - a partir de um estudo de campo realizado em um centro comunitário na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O PAE resulta de parcerias entre a SMTr-Rio, a ONG "Viva Rio", SEBRAE, FIESP, FIRJAN e a 
Fundação Roberto Marinho. Utiliza a proposta pedagógica, os métodos e técnicas de ensino supletivo, na modalidade do Telecurso 2000, como o propósito de mobilizar ONGs, governos e empresários para a superação do déficit educacional de significativas parcelas da população carioca, oferecendo 
escolarização básica a jovens e adultos, a fim de prepará-los para as constantes transformações ocorrendo no mundo do trabalho. Inicialmente a dissertação sistematiza conceitos, conteúdos e suas respectivas formas de operacionalização desenvolvidos pelo PAE, em relação às chamadas competências básicas 
no ensino fundamental, em vistas à inserção ocupacional demandada pelo mundo do trabalho. A partir desse quadro de referências sobre a proposta Pedagógica do PAE, desdobra-se a pesquisa de campo através de diversos procedimentos: observações em sala de aula; aplicação de questionário avaliativo 
sobre as percepções dos alunos quanto às competências desenvolvidas pelo PAE; entrevistas semi-estruturadas com o docente, a supervisão pedagógica e os alunos da telessala. Essa confrontação entre a escolaridade básica proposta pelo PAE e a empregabilidade pretendida é analisada através de uma 
avaliação da proposta pedagógica, seus conteúdos curriculares e métodos de ensino-aprendizagem, relativamente aos seguintes eixos temáticos: 1) o redimensionamento da política de EJA implicada no PAE; 2) discussão sobre sua metodologia ser ou não apropriada à EJA; 3) os processos de formação, 
capacitação, orientação docente; e 4) as potencialidades e limitações do PAE na garantia de efetivas condições de escolaridade básica e de empregabilidade.
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A pesquisa analisa o surgimento dos cursos seqüenciais como política educacional para a expansão da educação superior. São cursos que foram propostos no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, sendo apresentados no cenário educacional brasileiro como uma 
inovação do ensino e cuja organização orienta-se por princípios, tais como flexibilidade e racionalidade. A pesquisa mostrou que programas de formação de nível superior similares aos cursos seqüenciais, como os cursos de curta-duração, já faziam parte de uma política educacional que vinha sendo 
implementada tanto na Europa quanto na América Latina desde os anos sessenta para expandir a escola superior e, simultaneamente, diferenciá-la. Na década de noventa, no Brasil, foi o senador Darcy Ribeiro que apresentou a proposta dos cursos seqüenciais. Entretanto, a idéia de expandir a escola superior 
pela sua diferenciação já era defendida por esse senador desde a década de sessenta, quando juntamente com Anísio Teixeira formulou propostas para a criação da Universidade de Brasília. Na análise de Gramsci, a escola se organiza de modo a preservar as distinções sociais da sociedade capitalista. Para 
responder às exigências do mundo produtivo e às pressões sociais pelo acesso ao saber, a classe dominante procura expandir a escola, democratizando as oportunidades educacionais. No entanto, para manter as diferenças sociais, entre dirigentes e dirigidos, ela diferencia a escola, ofertando oportunidades 
educacionais que trazem consigo o que Gramsci chama a ?marca social? da escola. Trata-se da existência de um tipo diferente de escola para cada grupo social. Os cursos seqüenciais, em nossa interpretação, constituem a ?marca social? da escola superior.
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Este estudo analisou o processo de construção das propostas de integração curricular no âmbito do Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio à Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, no estado do Paraná. A pesquisa consistiu na elaboração de um quadro analítico com base 
na categoria indissociabilidade entre formação geral e formação específica, proposta presente nos Documentos normativos do PROEJA, nas oficinas de trabalho com vistas à elaboração das propostas curriculares e nos planos de curso Técnico em Administração, Técnico em Secretariado e Técnico em Meio 
Ambiente. Para concretização dessa análise esse estudo partiu do seguinte problema de investigação: o referencial teórico proposto nos documentos preliminares da implantação do PROEJA no estado do Paraná aponta o trabalho como princípio educativo e a articulação entre os eixos ciência, cultura, trabalho, 
tecnologia e tempo como proposta da organização do currículo integrado e como condição de produzir a indissociabilidade entre formação geral e formação específica. Diante desses enunciados e, considerando a complexidade de seus objetivos, indagou-se: em que medida foi possível assegurar consistência 
entre as proposições normativas e as propostas dos cursos no que se refere à indissociabilidade entre formação geral e formação específica, pressuposto para a integração curricular com vistas à formação unitária e politécnica, anunciada como desejável no âmbito dessa política? Verificou-se de antemão que 
ocorre um distanciamento entre as proposições dos documentos normativos e a incorporação dessas proposições nos planos de curso. Levantou-se como hipótese que a explicação para esse distanciamento se deve a uma multiplicidade de sentidos atribuídos à proposição da indissociabilidade entre formação 
geral e formação específica, considerando o princípio educativo do trabalho, por parte dos sujeitos que elaboraram os documentos normativos e as propostas curriculares. Com base nessa hipótese constatou-se que as propostas construídas nos cursos, Técnico em Administração, Técnico em Meio Ambiente e 
Técnico em Secretariado, atendem parcialmente aos objetivos anunciados com vistas a alicerçar uma formação humana e profissional capaz de superar a histórica dualidade entre Ensino Médio e Educação Profissional.

Este estudo analisou o processo de construção das propostas de integração curricular no âmbito do Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio à Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, no estado do Paraná. A pesquisa consistiu na elaboração de um quadro analítico com base 
na categoria indissociabilidade entre formação geral e formação específica, proposta presente nos Documentos normativos do PROEJA, nas oficinas de trabalho com vistas à elaboração das propostas curriculares e nos planos de curso Técnico em Administração, Técnico em Secretariado e Técnico em Meio 
Ambiente. Para concretização dessa análise esse estudo partiu do seguinte problema de investigação: o referencial teórico proposto nos documentos preliminares da implantação do PROEJA no estado do Paraná aponta o trabalho como princípio educativo e a articulação entre os eixos ciência, cultura, trabalho, 
tecnologia e tempo como proposta da organização do currículo integrado e como condição de produzir a indissociabilidade entre formação geral e formação específica. Diante desses enunciados e, considerando a complexidade de seus objetivos, indagou-se: em que medida foi possível assegurar consistência 
entre as proposições normativas e as propostas dos cursos no que se refere à indissociabilidade entre formação geral e formação específica, pressuposto para a integração curricular com vistas à formação unitária e politécnica, anunciada como desejável no âmbito dessa política? Verificou-se de antemão que 
ocorre um distanciamento entre as proposições dos documentos normativos e a incorporação dessas proposições nos planos de curso. Levantou-se como hipótese que a explicação para esse distanciamento se deve a uma multiplicidade de sentidos atribuídos à proposição da indissociabilidade entre formação 
geral e formação específica, considerando o princípio educativo do trabalho, por parte dos sujeitos que elaboraram os documentos normativos e as propostas curriculares. Com base nessa hipótese constatou-se que as propostas construídas nos cursos, Técnico em Administração, Técnico em Meio Ambiente e 
Técnico em Secretariado, atendem parcialmente aos objetivos anunciados com vistas a alicerçar uma formação humana e profissional capaz de superar a histórica dualidade entre Ensino Médio e Educação Profissional.
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Temos por objetivo analisar em que medida os critérios de acesso às Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) contribuem para a política de expansão da oferta pública de Educação Infantil no município de Belo Horizonte, por meio do Programa Primeira Escola, implantado em 2003, ou seja, no 
âmbito das atribuições do município de Belo Horizonte em relação à Educação Infantil, analisar as ações, estratégias e procedimentos adotados para enfrentar a relação entre a oferta de vagas públicas e a demanda apresentada. Nessa perspectiva, foram analisados os critérios e as escolhas construídas para 
localização das UMEI e para regular o acesso e a matrícula nas escolas, unidades e classes de Educação Infantil municipais. A principal pergunta que nos mobiliza pode ser assim formulada: Quais são as famílias que estão sendo atendidas através das novas unidades públicas de Educação Infantil em Belo 
Horizonte? A discussão apresentada neste estudo é baseada em autores como: Vieira (1998); Dalben et al(2002); Ferreira(2002); Silva (2002); Barbosa(2005); Veiga(2005), entre outros. O conceito de Educação Infantil, utilizado neste artigo, se refere à educação de crianças pertencentes à faixa etária de zero a 
cinco anos em espaços coletivos, fora do contexto doméstico familiar. Nesse sentido, o desenho metodológico desenvolvido foi baseado na utilização de instrumentos quantitativos e qualitativos, envolvendo o levantamento bibliográfico, o estudo de categorias conceituais como vulnerabilidade social, 
demanda, exclusão social, dentre outras; coleta e análise de dados estatísticos, bem como entrevistas semi-estruturadas com vice-diretoras das UMEI selecionadas para a análise, além de gerentes da Secretaria Municipal de Educação do município. Longe de esgotar as questões suscitadas a partir da referida 
análise, foram observadas algumas lacunas relacionadas ao Programa, tais como: a construção de Unidades Municipais de Educação Infantil longe dos locais de moradia das famílias mais vulneráveis, a não verificação dos dados declarados pelas famílias no ato da inscrição nas instituições, o baixo salário 
pago às educadoras e educadores e a conseqüente alta rotatividade desses profissionais. Embora o Programa seja perpassado por contradições, não se pode desconsiderar que as estratégias e ações adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte representam um avanço no que se refere à política de educação infantil 
no município. A ampliação da oferta de vagas na educação infantil por meio do Programa tem contribuído para a reversão da tendência de privatização do atendimento à infância no município, apontando para a efetivação do atendimento público de qualidade.
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Este trabalho, vinculado à linha de pesquisa Estado e Políticas Educacionais, analisa a formação dos servidores públicos estaduais, a partir do Programa Universidade Corporativa do Estado de Goiás (PROUNICO), iniciado em 2004. O PROUNICO busca instituir um novo padrão de formação de funcionários 
públicos, fundamentando-se numa concepção de educação de caráter pragmático e instrumental. Realizou-se uma pesquisa histórica e teórico-documental com ênfase em um caso em particular: o PROUNICO. A partir de uma ampla revisão de literatura, análise e interpretação crítica dos dados, a pesquisa 
indicou que os princípios norteadores das ações de capacitação oferecidas pelo Estado de Goiás aos servidores públicos, por intermédio do PROUNICO, não contemplam uma formação mais ampla e crítica, voltada para a construção de uma cidadania plena. A capacitação proposta para os servidores 
contempla o desenvolvimento de competências e a estratégia competitiva de treinamento, em sintonia com a perspectiva de educação como mercadoria utilizada para o aumento de uma suposta competitividade do Estado de Goiás, em âmbito global. A lógica presente não é a da esfera pública, do bem comum, 
da democracia, da intervenção e oferta gratuita e com qualidade, de saúde, educação, cultura e pesquisa científica, dentre outras, mas uma lógica gerencial, pautada por uma racionalidade econômica norteada por princípios e regras da iniciativa privada
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Como a equipe pedagógica das escolas públicas estaduais mineiras compreendem o processo de implantação do programa Escolas em Rede, voltado para a Inclusão Digital destas escolas? Com essa pergunta de partida a presente dissertação foi desenvolvida. Visou-se, pois, compreender, a partir das falas da 
equipe pedagógica, incluindo aqui docentes, secretários e gestores do Ensino Médio das escolas de referência da cidade de Belo Horizonte, como vem sendo implantado o programa pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, com vistas à inclusão digital nas/das escolas públicas estaduais em 
Minas Gerais. Trata-se de uma investigação de metodologia qualitativa que teve como instrumentos de coleta de dados questionários e entrevistas abertas. Buscou-se alicerce teórico em autores contemporâneos, em especial: Acácia Kuenzer; Gaudêncio Frigotto; Milton Santos; Pablo Gentilli; Raquel Barreto 
para compreendermos e analisarmos os dados coletados. Almejou-se construir um olhar crítico acerca das novas tecnologias nas relações sociais, econômicas e políticas e suas implicações/novas demandas no espaço educacional. O fio condutor do trabalho foi a desmistificação da concepção determinista e 
fetichizada do computador/internet no espaço escolar. A partir da lógica circular emergente nas falas dos sujeitos entrevistados, categorizamos três dimensões que legitimam a implantação das políticas de inclusão digital nas/das escolas investigadas, a saber: (1) a dimensão socioeconômica; (2) a dimensão 
política; (3) dimensão do silenciamento pedagógico. Percebeu-se que o programa investigado vem mostrando significativos avanços no setor administrativo nas escolas pesquisadas apesar das dificuldades de implantação na prática, como a conexão/internet “de papel”, como o maquinário ainda precário, como 
a formação incipiente da equipe administrativa. O processo de implantação do programa analisado se apóia em um discurso caracterizado pela inovação e pela evolução do sistema de ensino, que se materializa no computador como um signo de modernidade e de avanço. Enquanto instrumento “moderno”, o 
computador, a partir das possibilidades de trabalho administrativo em rede, possibilita dar o tom de autenticidade no/do processo de modernização perseguido pelas novas tendências políticas de gestão administrativa do sistema educacional, porém, percebeu-se após análise dos dados coletados que neste 
processo se vê silenciado até o momento, as questões pedagógicas. O que nos acena que a inclusão digital, da forma como vem sendo implantada nas escolas investigadas, pautase na exclusão pedagógica
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O estudo faz uma recuperação histórica do programa de Educação Básica de Jovens e Adultos, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação Municipal da Cidade do Recife / PE, no período de 1985 a 2000. Parte do conceito de educação enquanto direito constitucional e condicionante de exercício 
de cidadania, independente de idade. A análise é feita tomando como base a fase de implementação do programa, através das orientações político-pedagógicas de quatro gestões administrativas municipais. Onde encontra-se subsídios para caracterizar o atendimento à este nível de ensino não mais através de 
projetos e campanhas emergenciais, mas assumindo-o enquanto constitutivo do sistema regular de ensino.
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Investigação desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Currículo, Conhecimento e Saberes nas Práticas Escolares, analisando as políticas e fundamentos do modelo de organização do ensino denominado Formação por Ciclos, 
objetivando conhecer e descrever os seus fundamentos políticos e pedagógicos a partir de três categorias de análise: aspectos políticos, filosóficos e psicológicos, bem como o tratamento dado em cada uma das propostas ao conteúdo do ensino. A metodologia desenvolveu-se mediante a análise documental de 
três propostas pedagógicas de diferentes Secretarias de Educação. O material de análise foi obtido por meio de solicitação às respectivas Secretarias, explicada a finalidade. A investigação possibilitou evidenciar os fundamentos da Formação por Ciclos, sua relação com as denominadas progressões 
continuadas e promoções automáticas, a maneira de organização do ensino e os eixos estruturadores do Currículo, bem como elucidar as diferentes terminologias utilizadas.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222040001016001P0

lobelia da silva 
faceira

jose carmello 
braz de carvalho

O prouni como política pública em suas 
instâncias macro-estruturais, meso-
institucionais e microssociais: uma 
pesquisa sobre a sua implementação 
pelo mec e por duas universidades na 
região metropolitana do rio.

processos culturais, 
instancias da 
socializacao e a 
educacao

estado; sociedade; movimentos 
sociais

A tese analisa o Programa Universidade para Todos (ProUni) como política pública de inclusão acadêmica e social, destacando sua implementação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) – universidade confessional e comunitária, com contradição acadêmico-científica - e na 
Universidade Castelo Branco (UCB) – universidade privada com ênfase no ensino de graduação profissional. A pesquisa consiste num estudo de avaliação do processo de implementação do ProUni em suas dimensões as macro-estrutural, meso-intitucional e microssocial, elaborado a partir do olhar e 
interpretação dos próprios sujeitos sociais envolvidos nesse processo. A tese apresenta o debate teórico sobre o desenho e configuração da relação entre o Estado e a Sociedade, destacando a temática dos movimentos e redes sociais, políticas públicas e ações afirmativas. Dentre a diversidade de abordagens 
teórico-metodológicas, optamos pelo uso da sociologia relacional, que oferece base para a análise das relações e interrelações entre os diferentes atores sociais e políticos, dando visibilidade à interface entre o Estado e a Sociedade Civil, destacando o papel das redes sociais e redes de políticas no cenário de 
constituição das políticas públicas. A pesquisa social desenvolvida na tese é de natureza quali-quantitativa, à medida que numa dimensão de complementaridade utiliza métodos quantitativos e qualitativos. Nesse sentido, o presente estudo objetiva analisar: i) as dimensões macro-estruturais: os rebatimentos 
dessa política face às determinações e condicionantes dos fatores econômicos, sociais, culturais e políticos da sociedade brasileira; ii) as dimensões meso-intitucionais: os processos instituídos e instituintes mediados em duas instituições de ensino superior; iii) e as dimensões microssociais: as mudanças que o 
ProUni e as medidas de inclusão acadêmica propiciaram nos aspectos sociais e culturais da vida dos alunos bolsistas ProUni e demais atores sociais. Na dimensão macro-estrutural, o ProUni foi configurado como uma política pública implementada pelo MEC – em interface com os movimentos sociais – que 
tem como proposta apresentar uma resposta imediata a perspectiva da democratização do Ensino Superior. O programa tem ainda a proposta de organizar a Lei de Filantropia, na medida em que utiliza o processo de Renúncia fiscal como estratégia de reserva de vagas em universidades particulares. A tese 
enfatiza o fato do processo de implementação de políticas públicas ser imbricado por estruturas de governança (governance), compreendida enquanto regras do jogo e arranjos institucionais que constituem o policy cycle. Na dimensão meso-institucional de análise, a tese destaca que na PUC-Rio o ProUni 
representou uma distribuição mais eqüitativa das bolsas sociais nos diversos cursos de graduação, representando uma democratização das vagas para os alunos bolsistas. Já na UCB o ProUni representou a possibilidade de organizar a filantropia, clarificando e distinguindo as ações extensionistas da dimensão 
filantrópica de concessão de bolsas de estudos. Na dimensão microssocial, a tese explicita a percepção dos alunos bolsista do ProUni, que consideram que através do programa conseguiram se inserir na universidade, considerando a mesma um caminho em direção a produção de novos conhecimentos, culturas 
e ao desenvolvimento das qualificações necessárias à inserção no mundo do trabalho.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20091631005012001P0

lola cristina da 
luz rodrigues 

rosane maria 
kreusburg molina

Cidade educadora: um estudo sobre a 
experiência de esteio

educacao, historia e 
politicas

cidade educadora; cidadania; 
emancipacao

 A dissertação analisa o Programa Cidade Educadora coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Esteio, cidade que integra a Associação Internacional de Cidades Educadoras – AICE. A investigatigação de desenho qualitativo, objetiva compreender os processos educativos decorrestes do 
Programa Cidade Educadora estudando as articulações produzidas entre gestores, professores e pais dos estudantes matriculados nas escolas da Rede Municipal. Também investiga os impactos que o Programa está produzindo na qualidade de vida dessa coletividade, na perspectiva dos atores colaboradores 
com esse estudo. A educação é processo que ocorre por meio das experiências vivenciadas em todos a educação não ocorre apenas nos espaços de educação formal, mas resulta das experiências vivenciadas em todos os espaços da cidade pela ação do conjunto das organizações governamentais e não-
governamentais. Assim, o poder público e a sociedade, de forma articulada, exercem sua função educadora na busca da construção de uma cultura embasada e articulada na solidariedade entre os indivíduos, grupos e sociedade. Sob esse enfoque tão presente nos princípios da Cidade Educadora pesquisei o 
Programa Cidade Educadora desenvolvido nas Escolas de Rede Municipal de Esteio, desenvolvido por meio da Editora Aymará. Faço uma análise da sua repercussão junto à comunidade e do processo de desenvolvimento emancipatório dos cidadãos, dele decorrentes. Os resultados dos estudos estão 
organizados em duas categorias: as concepções e o engajamento dos envolvidos no programa Cidade Educadora. Em diálogo com pesquisadores, que deram sustentação teórica ao tema e às decisões metodológicas, evidencio os impactos produzidos pelo Programa na perspectiva dos colaboradores com o 
estudo, bem como, as perspectivas emancipatória que esse grupo afirma vislumbrar para a comunidade de Esteio.
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O estudo se insere no âmbito das investigações sobre escolas eficazes. Utiliza dados de survey longitudinal, obtidos pela pesquisa GERES: Estudo da Geração Escolar 2005. A subamostra corresponde a 3.454 alunos da primeira série do Ensino Fundamental (ou seu equivalente em ciclo), e seus respectivos 
professores, distribuídos em 176 turmas, de 68 escolas pertencentes às redes municipal, privada e federal do Rio de Janeiro. Transitando-se entre as vertentes qualitativa e quantitativa, procurou-se medir, descrever e interpretar o valor agregado pelos professores às suas turmas, em leitura, especialmente no 
que diz respeito ao uso do livro didático de Língua Portuguesa. Aprofunda-se o tema, articulando-se as concepções de alfabetização no Brasil nas últimas décadas com as características do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e com as formas de apropriação por parte dos professores em relação a 
essa política. A literatura referente à eficácia escolar aliada ao aprofundamento do tema específico fundamentam as análises dos dados e conseqüentes conclusões. Na vertente qualitativa, foi construída uma escala de proficiência que, interpretada, resulta na descrição de sete níveis de aprendizagem, o que 
confere sentido pedagógico à escala. São apresentados os resultados alcançados pelos estudantes em leitura, tendo-se em consideração as particularidades das dependências administrativas as quais estão vinculados. Mostra-se como ocorreu a mobilidade de alunos entre os níveis de aprendizagem em função da 
utilização ou não do livro didático. Na vertente quantitativa, são implementados modelos de regressão linear que investigam o efeito do uso do livro didático, do tempo de experiência do professor com o referido livro e da menção recebida pelo livro no PNLD. Os resultados evidenciam um aumento 
significativo do aprendizado médio apresentado pelos alunos participantes do estudo, o que contradiz hipótese recorrente no meio educacional segundo a qual o fracasso identificado nas séries iniciais do Ensino Fundamental teria origem no processo de alfabetização. Destaca-se, entre os achados, maior ‘valor 
agregado’ pelos alunos que utilizaram livro didático e benefícios ainda maiores para estudantes cujos professores tinham mais de dois anos de experiência com o uso do mesmo livro. Em termos de política pública, a dissertação sugere que a avaliação de livros didáticos – e, em sentido mais geral, de 
programas educacionais – considere também o efeito sobre o aprendizado.
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 Os objetivos da dissertação são: (a) identificar os principais fatores que levam "a adesão de pessoas idosas aos programas educacionais oferecidos pela UnATI/UERJ; (b) determinar as taxas de evasão em turmas, de diferentes modalidades de atividade educacionais oferecidas, área temática; (c) identificar os 
principais fatores que levaram a evasão; (d) inferir se o processo adesão-evasão interfere no execício pleno da cidadania, através da comparação das respostas com os clássicos mecanismo de exclusão social dos idosos no Brasil. O estudo sobre a tomada de decisões no campo da educação gerontológica ainda 
é incipiente existindo escassa literatura disponível. Consequentemente, o referencial teórico desta dissertação baseia-se nas teorias clássicas da motivação. A metodologia empregada constituiu na aplicação de um questionário fechado para determinar os fatores motivacionais que influenciaram na adesão dos 
idosos aos cursos. A identificação dos idosos evadidos deu-se através de acompahamento dos diários de classe dos professores de turma das atividades acompanhdas, e entrevista do tipo livre, por telefone, com idosos evadidos. A adesão-evasão em programas educacionais, segundo a literatura consultada, 
geralmente está relacionada com a motivação. No período estudado 71 programas educacioais integravam o currículo da UnATI/UERJ e 1482 idosos inscritos nesses programas. A amostra estratificada determinou as 12 atividades a serem acompanhadas: Tai Chi Chuan, Terapia da voz e expressão corporal, 
Voz e fala: construção do ator, Grupo coreografado de dança de salão, Biodança: um encontro com vida, Musicalização, História da arte no Brasil, Ler e escrever na terceira idadde: um encontro de prazer, a aquisição portuguesa e sua ação no Brasil colonial, Alemão, Introdução "a informática e Tricotar: 
conversa de mulheres, que contavam com 566 idosos inscritos. Foram identificados 54 idosos evadidos. Os fatores motivacionais que mais contribuíram para adesão na UnATI/UERJ, por ordem de importância foram; (a) Conteúdo do Curso; (b) Soial; (c) Interesses Pessoais; (d) localização; (e) Custo; e (f) 
Programa. As causas que mais contribuíram a evasão, por ordem, foram: (a) Doenças; (b) Falata de informação; (c) Dias e Horário Inadequados; (d) Desinteresse pela atividade; (e) Parentes Adoentados; (f) Envolvimento com Outras Atividades propostas; (j) Distância Percorrida; e (i) Óbitos. Em virtude da 
greve ocorrida na UERJ durante o estudo, não foi possível estudar a questão da reinserção. Concluímos que esta investigação proporcionou elementos significativos para desenvolver estratégias voltadas para a superação da evasão nos programas educacionais da UnATI/UERJ e com isso possibilitem o 
exercício pleno da cidadania na sociedade brasileira pelos idosos.
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Tendo como linha de pesquisa as políticas educacionais, este estudo busca identificar como o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, instituição mantenedora das escolas técnicas estaduais e faculdades de tecnologias, interpretou e incorporou as propostas de diversos setores da sociedade e 
da legislação, levando em conta a sua trajetória na reorganização do ensino técnico e do ensino médio no estado de São Paulo. O trabalho esta dividido em três capítulos. O primeiro, constitui-se a partir de um levantamento bibliográfico a cerca das transformações do mundo do trabalho, bem como das 
relações de ordem social, política, econômica e cultural que envolvem toda a sociedade. No segundo capítulo procurou-se analisar o papel da educação frente às exigências do mercado, diante da expressiva mudança provocada pela reestruturação produtiva nos diversos setores da sociedade, utilizando-se de 
propostas no âmbito das políticas educacionais elaboradas por organismos internacionais, empresários e trabalhadores. Diante das propostas, políticas, orientações e recomendações formuladas por diversos organismos para a educação, no terceiro capítulo, comenta-se algumas tendências incorporadas pela 
legislação brasileira e analisa documentos produzidos pelo Centro Paula Souza que orientaram a reorganização e a implantação do ensino técnico e médio nas unidades mantidas por esta instituição. O estudo finaliza destacando a influência do mundo do trabalho na reorganização do ensino médio e técnico e o 
comprometimento da instituição com os seus princípios e finalidades.
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Esta pesquisa tem como tema os limites e contribuições dos projetos de Formação Profissional, implementados pela Central Única dos Trabalhadores, inseridos no âmbito do PLANFOR. Estes projetos se propõem a construir uma metodologia que potencialize a construção de uma Educação Integral, forjada 
pela classe trabalhadora, em que a formação profissional se articule com a educação básica. O objeto desta pesquisa é um estudo de caso do Projeto Semear no Rio de Janeiro, executado pela Central Única dos trabalhadores, por meio da Escola Sindical 7 de Outubro, como parte do Programa Nacional de 
Qualificação Profissional/CUT, no âmbito do PLANFOR. Para esta pesquisa foi analisado projeto de elevação de escolaridade e formação profissional, com trabalhadores e trabalhadores rurais, em três comunidades rurais do Rio de Janeiro
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Este trabalho vincula-se à linha de Políticas e Gestão em Educação do Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia (FACED-UFU) e refere-se à investigação realizada através de fontes primárias e secundárias a respeito dos resultados produzidos sobre a 
escolaridade e empregabilidade dos jovens egressos do Projeto Juventude Cidadã (PJC), desenvolvido pelo Poder Público Federal em articulação com a esfera municipal em Uberaba-MG, nos anos de 2006 e 2007. Tratou-se de uma pesquisa que perpassou por dois movimentos: análise bibliográfica e 
realidade empírica. Na contextualização desse projeto, consideramos duas questões fundamentais: sua inserção nas políticas de juventude desenvolvidas pelo governo federal e suas articulações com a questão educacional, uma vez que, não só no PJC, mas em todos os projetos similares, a escolarização dos 
jovens contemplados é uma exigência. Para a contextualização do PJC, estabelece-se um quadro das políticas públicas federais de educação profissional e inclusão social. A formação para o empreendedorismo e protagonismo, fortes componentes dos documentos normativos do projeto, é compreendida como 
elemento importante na preparação dos jovens para ingresso no mercado do trabalho. Ao final da pesquisa, percebemos que, apesar do quadro social existente no país demandar a adoção e implantação de políticas sistêmicas e de longo prazo, o que se observa, em que pese a avaliação positiva feita pelos 
egressos entrevistados, é a condução de ações de caráter fragmentário e ocasional. O PJC não fugiu a esta condição e mostrou dificuldades operacionais relativas aos diversos estágios de sua realização. Considerando-se os jovens egressos, argumenta-se, ainda, que não se pode atribuir unicamente a eles toda a 
responsabilidade por sua inserção profissional, findo o processo formativo previsto nos projetos vinculados a políticas públicas. Há que se proporcionar ações políticas que conduzam o jovem à inserção no mundo do trabalho e que assegurem a manutenção desta condição.
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Esta pesquisa partiu da hipótese de que a noção de qualificação profissional está sendo substituída pela noção de competências profissionais. Teve por finalidade verificar como o discurso na mudança desse paradigma está sendo de fato incorporado pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da 
Secretaria de Educação. Foi decidido então verificar em que medida o discurso do modelo das novas competências está presente em documentos de capacitação profissional na área de educação. A verificação foi feita através da análise dos documentos do Projeto Escola Jovem. Com esse projeto, o governo 
estadual propõe o fim do isolamento profissional e a integração em grupos de estudos e capacitação formando uma comunidade de aprendizagem na área educacional. Nessa comunidade de aprendizagem, segundo o governo, a noção tradicional de qualificação profissional passa a ser substituída pelo conceito 
de competência. Nesse sentido, o problema central da pesquisa foi verificar como esse modelo de ensino e formação com base nas competências está sendo incorporado na reforma do ensino médio capixaba. Dessa forma, ao capacitar os profissionais da educação, o governo do Estado do Espírito Santo busca 
uma mudança no perfil desses profissionais. De fato, o Projeto Escola Jovem se insere numa nova visão de capacitação profissional. Foi o que constatamos. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi verificar como essa mudança de paradigma da qualificação profissional para o desempenho de competências 
está sendo incorporado nos documentos do Projeto Escola Jovem. Procurou-se identificar nesse projeto a forma como é proposta para o ensino médio o desempenho das novas competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho. Para isso foi preciso buscar na Sociologia do Trabalho e da Educação 
o discurso de diversos autores que tratam da questão. A pesquisa então teve uma abordagem exploratória e foi estruturada com base em coleta de dados de tipo documental. Após analisado o discurso presente no material coletado dos documentos do Projeto Escola Jovem, chegamos a conclusão de que o 
modelo das competências tem sido realmente o guia para que a Secretaria Estadual de Educação coloque em prática as reformas do Ensino Médio. No entanto, concluímos também que o modelo da qualificação continua presente no debate, ou seja, o modelo das competências não nega a qualificação. Pelo 
contrário, o modelo das competências complementa e, ao mesmo tempo, incorpora o modelo baseado na qualificação profissional.
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O multiculturalismo, enquanto um fenômeno de nosso tempo, traz para o campo da educação uma série de questionamentos e desafios, como, por exemplo, o respeito à diversidade cultural. Nesse sentido, destacam-se algumas tentativas de renovação de políticas educacionais que apontam para esta questão. A 
proposta político-pedagógica Escola Plural, implementada na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, MG, situa-se neste contexto e busca trabalhar a diversidade cultural como um dos eixos centrais de seu programa. A pesquisa buscou entender como a Escola Plural trabalha pedagogicamente o tema 
da diversidade cultural e do respeito à diferença. Foram analisados os principais documentos da proposta e foram entrevistados quatorze professores/as diretamente envolvidos na sua implementação.
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Através deste trabalho possuímos o intuito de pontuarmos algumas questões para reflexão sobre a Educação de Pessoas Jovens e Adultas no país, especialmente em relação à alfabetização desta população. Para tanto realizamos um apontamento histórico da Educação de Pessoas Jovens e Adultas na 
Legislação Nacional e também procuramos analisar as principais campanhas de alfabetização ocorridas no Brasil, a partir de 1947. Nesta análise trabalhamos com a desconfiança de que há descaso do Poder Público com a Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Esta vem sendo negligenciada através dos 
tempos e, apesar de ser considerada legalmente como parte do Ensino Fundamental, não recebe os mesmos recursos e tampouco é considerada como prioridade pela maioria das administrações públicas. Atualmente atuamos no Programa Alfabetização Solidária, que funciona num modelo de parcerias em que 
a entrada do Poder Público depende da iniciativa de empresas ou da sociedade civil. Assim, nesta atuação encontramos uma série de inquietações, entre estas temos a desconfiança de que o Programa Alfabetização Solidária pode ser mais uma das formas de desresponsabilização do Poder Público de seu dever 
na oferta de Educação para pessoas que tiveram durante a infância este direito negado. Esta é nossa hipótese. Assim realizamos também neste trabalho uma análise do Programa Alfabetização Solidária, visto a partir do olhar de quem atua diretamente nas comunidades em que o Programa acontece.
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O programa Bolsa-escola destaca-se entre as inúmeras experiências voltadas para a garantia da educação básica que foram implementadas nas distintas instâncias do governo central, regional e local. Esta dissertação centrou-se no objetivo de investigar o contexto em que surgem os primeiros debates sobre os 
programas de renda mínima vinculados à educação, no Brasil, ressaltando as particularidades que conduziram a implementação do programa Bolsa-Escola na Cidade do Rio de Janeiro. Para isso, assumiu-se o desfio de confrontar dados, evidências e informações coletadas a respeito do programa. Analisou-se 
o objeto da pesquisa numa abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental e entrevistas; tendo como questão desafiadora, a percepção das possibilidades e limites do Programa Bolsa-Escola frente à exclusão escolar no ensino fundamental, apresentando a escola como espaço legítimo para a reflexão 
acerca das desigualdades sociais brasileira. Ao longo desta pesquisa constatou-se que os dramas do analfabetismo, da evasão e da distorção idade/série são realidades educacionais de ampla recorrência histórica que foi se perpetuando e se naturalizando na sociedade brasileira. Constituem problemas crônicos 
enfrentados pela população, fortemente associados à pobreza e às desigualdades distributiva e estrutural, por isso a relevância do estudo dos programas de renda-mínima vinculados à educação, que apresentam como estratégia uma garantia em dinheiro às famílias em situação de pobreza para manterem seus 
filhos na escola.
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8 feusp 1 2010

8 puc rj 1 2003

8 unicamp 2 2003

8 ufes 1 2010

8 ufu 1 2009

8 jaime roy doxsey ufes 1 2005

8 sueli mazzilli unimep alfabetizacao; capacitacao; educacao 1 2003

8 ufrgs 2 2009

8 uff politica educacional 1 2001

8 ufscar educacao brasileira 1 2006

8 jose luis sanfelice unicamp ensino superior ; politica e educacao 2 2006

8 dermeval saviani unicamp filosofia e educacao 2 2001

8 uerj eja; projeto social 2 2008

marcia rigoldi 
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leny magalhaes 
mrech

O programa de educação continuada. 
Formação universitária (pec) - 
municípios e sua relação com alunos-
professores de educação infantil

psicologia e 
educacao

educacao infantil; formacao 
continuada do professor; formacao de 
professores

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Programa de Educação Continuada Formação Universitária (PEC) Municípios - 2ª edição (2006-2008) e sua relação com alunos-professores de Educação Infantil participantes. Diante da complexidade desse Programa, que é uma das iniciativas empreendidas no 
Brasil, para certificar, no âmbito do ensino superior, milhares de professores de Educação Infantil, em serviço, das redes públicas de ensino, fez-se necessária uma delimitação no amplo universo a ser pesquisado, para aprofundamento sobre o tema. Optou-se, então, pelo Material Impresso de Educação 
Infantil do PEC-Municípios, porque esse material atua como eixo organizador das atividades propostas a alunos-professores e por trazer temas e assuntos relevantes referentes a esse nível de ensino. Além da análise do PEC-Municípios (origem, princípios, formato e atividades pedagógicas) e do seu Material 
Impresso de Educação Infantil (estruturação, temas e concepções), por meio de documentos oficiais, esta pesquisa avalia também como essa iniciativa foi apropriada por uma parte de seu público-alvo: os professores de Educação Infantil do polo de Catanduva, interior de São Paulo, participantes do Programa. 
Em outras palavras, foram analisados, sob a ótica dos próprios docentes, efeitos e/ou contribuições do PEC-Municípios, a partir de sua estrutura e de teorias acerca da Educação Infantil, sobretudo, em seus discursos e concepções pedagógicas. Para tanto, foram aplicados questionários a alunos-professores 
participantes do Programa. Os dados coletados por esse instrumento passaram pelo crivo da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), mais especificamente pela análise categorial. Pelos resultados, avaliou-se que o PEC-Municípios é um curso de formação de professores de Educação Infantil em serviço 
com princípios, formato, atividades e conteúdos inovadores, proporcionando sólida formação teórica e de qualidade, propiciando, segundo respostas dos próprios alunos-professores, participantes, reflexões, apropriações de conhecimentos, concepções e relações com a prática cotidiana, além de possibilitar 
outros processos formativos. O PEC-Municípios se apresenta, então, como um possível modelo para se repensarem antigos cursos de reciclagem e de capacitação, além de poder ser um programa de formação inicial de professores de Educação Infantil a ser incentivado e desenvolvido por outras instituições 
que se proponham também a serem realmente formadoras de profissionais da Educação Infantil, em um contexto que exige docentes bem qualificados e mais atuantes, para contribuírem com a sociedade em que vivem. Desse modo, os resultados positivos desta proposta de formação de professores de 
Educação Infantil não são receitas a serem seguidas, mas sim, um convite a refletir sobre as contribuições que ela trouxe e sobre o que ela pode ensinar sobre o tema, com vistas a contribuir para o fazer docente.
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Educação de jovens e adultos: a 
experiência do pej no município do rio 
de janeiro

educacao, relacoes 
sociais e construcao 
democratica

educacao de jovens e adultos; 
educacao popular; trabalho;

Como, desde o início republicano no Brasil, a educação de adultos tem seu núcleo assentado na educação popular e esta, freqUentemente, tem se ressentido de programas permanentes, a escolaridade de jovens e adultos pouco tem avançado no sentido de sua superação. Por outro lado, é constante em nossa 
história uma educação de adultos, supletiva, organizada em função das demandas do mercado de trabalho. Com a crise de empregabilidade acentuada a partir dos anos 90, situação que levou a extinção de centenas de postos de trabalho, a educação de adultos tem mudado de foco. O avanço do neoliberalismo, 
dando ênfase a trabalhadores polivalentes, empreendedores, autônomos e flexíveis tem classificado como obsoleta e retrógrada as conquistas trabalhistas do passado que, de alguma forma, protegiam o trabalho contra a desigualdade promovida pelo capital. Denunciando tais conquistas como responsáveis pela 
crise do capitalismo, tornava- se necessário afastar da escassa oferta de trabalho aqueles trabalhadores que simbolizavam uma época de avanços e unidade de classe. Para tanto, a partir da década de 80, no Brasil, será recuperado e trazido ao cenário, como ícone desses "novos tempos" o indivíduo jovem. Essas 
ações de trabalho, por estarem vinculadas a história da educação de adultos, nos moveram para pesquisar como o fenômeno da juvenilização vem se revelando no interior da EJA. Como a Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, tem um programa de educação fundamental, denominado 
Projeto de Educação Juvenil (PEJ), decidimos direcionar nossos estudos buscando apreender como está se estruturando, no interior deste Projeto, as relações entre jovens e adultos.
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Filosofia, educação e formação medica : 
políticas de saúde, diretrizes 
curriculares e necessidades sociais

filosofia, educacao, 
historia e sociedade

educacao medica ; medicos; 
materialismo historico ; dialetica ; 
neoliberalismo ; filosofia

O tema “formação médica” encontra-se, mundialmente, em ampla discussão e revisão teórica há mais de 30 anos. A área médica não dispõe dos elementos imprescindíveis para reflexão e apresentação formal das suas questões estruturais sendo necessário o auxílio do instrumental teórico das Ciências da 
Educação e, precisamente, das diretrizes oriundas da Filosofia e História da Educação. O materialismo histórico e a dialética marxiana, embasamentos desta pesquisa, possibilitaram a compreensão da medicina como uma área do conhecimento objetiva, porém “parcial”, onde o entendimento de suas 
transformações deveria ser feito junto a uma ampla trama de conhecimentos. O detalhamento da estrutura social através da contribuição de conhecimentos específicos foi decisivo mostrando a importância estratégica da interdisciplinaridademuldisciplinaridade. Estes “instrumentos extra-medicina” podem 
facilitar as ações médicas nas transformações materiais sociais. Como há um imbricamento dialético entre as atividades médicas cotidianas (ensino e prática) e o desenvolvimento capitalista, particularizamos o período neoliberal onde esta influência se dá através dos avanços científicos e da promoção de uma 
desigualdade material, a qual está atrelada a possibilidade de adoecer, ou ter saúde, sem precedentes históricos similares se considerarmos os benefícios da indústria moderna. A compreensão contemporânea, histórica e científica, da primitiva relação entre condições materiais e saúde-vidalongevidade, ou 
doença-morte, ainda garantem sua relevância na intervenção de novos processos de adoecimento, às vezes considerados problemas de saúde pública como, por exemplo, o câncer, as doenças cardiovasculares e a obesidade. E os estudos sobre o câncer subsidiaram nossas reflexões servindo de exemplo lógico 
de que há um nexo entre os pressupostos filosóficos eleitos e a educação e assistência médicas, podendo assim, garantir a viabilidade da reestruturação do currículo médico longe da utopia. O Projeto CINAEM (Comissão Interdisciplinar Nacional de Avaliação do Ensino Médico) desenvolvido durante a 
década de 90 do século XX é uma manifestação evidente da preocupação com os rumos da formação médica brasileira e mobilizou vários segmentos sociais. Através de uma análise pontual deste projeto que se tornou um “guia nacional curricular” para medicina, identificamos outros pressupostos teóricos. Do 
debate emergem novas opções para o século XXI.
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O curso promotores de cidadania no 
contexto das políticas públicas de 
educação em direitos humanos no 
município de vitória: possibilidades e 
limites.

historia, sociedade, 
cultura e politicas 
educacionais

educacao em direitos humanos; 
gestao integrada

Partindo da experiência do Curso Promotores de Cidadania, este estudo e propõe investigar e identificar as possibilidades e os limites do desenvolvimento da Política de Educação em Direitos Humanos no município de Vitória (ES), no intuito de compreender em que medida a perspectiva de política integrada 
se constitui nessas práticas, tendo em vista os princípios da universalidade, interdependência e indivisibilidade que compõem o conceito contemporâneo dos direitos humanos. Em termos metodológicos, faz um estudo de caso procurando conhecer o processo de constituição do Curso Promotores de Cidadania, 
identificando as possibilidades e os limites para se constituir em uma Política Pública de Educação em Direitos Humanos. Além de observações e análises documentais, procederam-se, também, a entrevistas individuais com os gestores envolvidos e participantes do Curso, os promotores de cidadania e com 
algumas lideranças informais que não fizeram o curso. Identificou-se que existem grandes possibilidades de constituição de uma esfera pública propícia ao diálogo e à participação, tanto na esfera da gestão quanto na relação com as comunidades. Existem vários instrumentos de participação dos gestores, tais 
como: Conselhos Gestores, Equipes Ampliadas, Comitês de Política Social, de Administração, de Urbanismo, Câmaras Técnicas Territoriais. Contudo, por outro lado, existem também grandes limitações ao desenvolvimento dessas políticas. A limitação mais importante identificada neste trabalho é a ausência 
de consenso em torno de projeto comum capaz de gerar políticas integradas.
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Programas seriados de ingresso da ufu: 
entre o ideal e o real

politicas e gestao 
em educacao

educacao superior; programas 
seriados; politicas educacionais

Este trabalho teve como objetivo uma interpretação sobre a concepção de alunos de uma escola da rede pública estadual de Uberlândia com referência aos programas alternativos de ingresso para a Educação Superior da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Optamos por investigar uma escola estatal 
por entender que o público é ainda o espaço no qual temos a possibilidade de construir concepções de liberdade, igualdade de direitos e de cidadania (emancipatórias). Metodologicamente, realizamos uma pesquisa qualitativa combinando fontes documentais e a construção do material empírico por meio da 
aplicação de um questionário. Este instrumento possibilitou-nos o acesso às concepções de cento e oitenta e quatro alunos sobre os programas seriados da Universidade Federal de Uberlândia: o PAIES e o PAAES. Dentre os aspectos mais evidenciados, e confirmando o que vários estudos já apontaram, 
universalizar o atendimento da Educação, obviamente, não garante qualidade de ensino e aprendizagem, bem como das bases política, social e cultural. Com relação à Educação Superior pública, o Estado não avançou na democratização e qualidade das vagas mantendo a minimização de suas 
responsabilidades, desinteressado em resolver (de forma radical) os problemas que atingem essa modalidade de ensino, sobretudo com relação às camadas de baixa renda da sociedade.

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200925320
06012003P1

maria angela 
rosa soares

Relatos de desejos, sonhos e lutas na 
busca da transformação da realidade: 
um estudo do projeto universidade 
para todos da ufes

diversidade e 
praticas 
educacionais 
inclusivas

inclusao social; universidade para 
todos

O presente trabalho apresenta o estudo realizado com jovens estudantes do Projeto Universidade para Todos, da Universidade Federal do Espírito Santo, um cursinho preparatório para o vestibular destinado a estudantes de escola pública. A pesquisa buscou identificar os mecanismos internos e externos que 
motivam os jovens, sujeitos do estudo, a transformarem sua realidade e a buscarem a inserção social através do ensino superior. Utilizando a metodologia qualitativa com grupo focal e pesquisa quantitativa com instrumentos específicos, avaliou de que modo se processa a construção de valores que estimulam 
os indivíduos a mudar suas trajetórias de vida, minimizando a desigualdade social a que estão submetidos. A pesquisa consta de dados quantitativos e qualitativos que permitiram uma leitura do perfil socioeconômico e familiar dos entrevistados e uma análise do contexto que envolve sua realidade social. A 
conclusão aponta que a família, a escola, o Projeto Universidade para Todos, os professores, os amigos e as pessoas que são significativas na vida desses jovens têm um papel fundamental na (re)construção do autoconceito dos sujeitos do grupo estudado. Aponta, ainda, a necessidade de programas 
institucionais que possibilitem a inserção social dos jovens oriundos das camadas menos favorecidas da população, minimizando sua invisibilidade no cenário social e acadêmico. A análise dos dados da pesquisa realizada permite definir a educação como um vetor privilegiado de inclusão social. Nesse 
sentido, aponta a necessidade de apoio e cooperação das organizações empresariais e das instituições sociais, bem como da sociedade organizada, na implementação de medidas que contribuam para minimizar a exclusão social, a exemplo do Projeto estudado
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Universidade e educação de jovens e 
adultos: um estudo de caso sobre o 
programa alfabetização solidária

formacao de 
professores

Em 1997 foi implantado pelo Governo Federal através do Ministério da Ação Social o Programa de Alfabetização de Adultos (PAS) com o intuito de minimizar o índice de analfabetismo nas regiões mais carentes do país; o qual prevê a participação de Universidades brasileiras na capacitação dos 
alfabetizadores. Este estudo teve por objetivo aprofundar o conhecimento sobre a influência dos cursos de capacitação de alfabetizadores oferecidos pela Universidade Sagrado Coração, como parceira do PAS. Para a realização desta pesquisa, além da análise documental, buscou-se dar voz aos alfabetizadores 
que freqüentaram o XII Curso de Capacitação Educacional para Alfabetização de Jovens e Adultos, no período de 24/06/2002 a 12/07/2002, na sede da USC, no município de Bauru/SP, para conhecer suas percepções acerca de seus papéis como alfabetizadores e das contribuições do curso de que 
participaram, para sua prática pedagógica. Foram ouvidos 20 alfabetizadores que atuam no Estado do Tocantins, desde formados na habilitação para o magistério até estudantes do ensino fundamental. Foi possível constatar que o curso de capacitação de alfabetizadores é de relevância aos olhos desses 
alfabetizadores. Considerando as expectativas definidas pelo PAS e as ações propostas para sua realização foi possível identificar alguns entraves. Para que se obtenha um maior índice de aproveitamento nos cursos de capacitação de alfabetizadores promovidos pelo PAS, sugere-se: 1) que a capacitação feita 
no local de origem dos alfabetizadores, onde ocorrerá seu trabalho; 2) que seja aumentada a carga horária destinada aos módulos de formação dos alfabetizadores; e 3) que sejam reaproveitados os mesmos alfabetizadores para a etapa de pós-alfabetização.
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Alunos do prouni da universidade de 
passo fundo: trajetórias, 
percepções/sentimentos e 
aproveitamento acadêmico. 

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

prouni; alunos bolsista; ensino 
superior; universidade

O tema focalizado nesta tese refere-se às ações afirmativas, políticas de inclusão social especiais e temporárias. Entre estas políticas destaca-se o ProUni (Programa Universidade para Todos), criado pela lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 
integrais e parciais a estudantes de baixa renda em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, a isenção de alguns impostos e contribuições no período de vigência. Foram estudados os alunos bolsistas do ProUni da Universidade de Passo Fundo que 
entraram no ano de 2005 pelo programa. O problema de pesquisa visa conhecer qual é esse novo perfil de aluno que habita agora os espaços acadêmicos, qual a sua trajetória até a universidade, seus sentimentos/percepções, aproveitamento acadêmico e perspectivas futuras, que constituíram as categorias de 
análise da pesquisa. As hipóteses indicavam dificuldades diversas para este aluno bolsista. Este estudo foi de natureza qualitativa, utilizando a entrevista semiestruturada com 14 alunos bolsistas do programa (cursos mais procurados: Medicina e Agronomia e menos procurados: Filosofia e Geografia) e quatro 
não bolsistas (dois da Medicina e dois da Filosofia), que constituíram um grupo para contraponto. Os fundamentos teóricos da tese foram a teoria da igualdade de Aristóteles, a teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, os princípios elencados na Constituição Federal de 1988 e a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Com relação aos resultados, observaram-se nas trajetórias dos alunos grandes influências do grupo familiar para a realização de um curso superior; os aspectos motivacionais pessoais intrínsecos, contribuindo de forma significativa para esta conquista; os sentimentos de 
aceitação, integração e a ausência de qualquer situação de diferenciação com professores, colegas e funcionários caracterizaram a percepção de todo o grupo de bolsistas estudado; sentimentos de solidão pela mudança de cidade, estado, hábitos culturais e regionais, a vinda do meio rural para o urbano, o nível 
de exigência das tarefas acadêmicas e as questões financeiras foram citados como dificuldades. O aproveitamento acadêmico está ocorrendo pela maioria do grupo e o índice de desistências e reprovações em disciplinas é baixo. As perspectivas futuras de quase todos apontam para a continuidade dos estudos 
em áreas profissionais específicas; para outros o curso superior realizado serviu como um processo de ascensão de vida apenas pessoal. Conclui-se que o ProUni, como uma ferramenta de ação afirmativa, está atingindo seus objetivos na busca da redução de desigualdades sociais em prol de alunos 
universitários desfavorecidos economicamente.
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Programa nacional de educação na 
reforma agrária: a responsabilidade 
social da universidade

movimentos sociais; pedagogia; 
extensao

Faz uma reconstrução histórica da conjuntura que levou à criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, para em seguida analisar, com critérios qualitativos, seu desempenho e dificuldades na área pedagógica, financeira, trabalho e parceria operacional assim como seu impacto 
de acordo com as pessoas entrevistadas envolvidas diretamente com o Programa. Num segundo momento, faz uma reflexão sobre a extensão universitária e a função da universidade pública no Brasil. Para realizar estes objetivos, foram entrevistadas pessoas que trabalham em projetos do PRONERA nos 
estados do Rio Grande do Sul, Sergipe, ceará e Rio de Janeiro, assim como membros da coordenação nacional do Programa, em Brasília. Após reconstruir a gênese do PRONERA constatou que é um programa fruto da reivindicação da sociedade, principalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 
Seu impacto, apesar de inúmeras dificuldades, principalmente financeiras, é avaliado, como um todo, posivamente. Para que um Programa, com o tipo de proposta pedagógica do PRONERA possa ser aproveitado ao máximo pela população alvo, assim como pela universidade, é necessário um departamento 
de extensão disposto a sistematizar, na práxis e com a sociedade, o seu conhecimento e, em seguida, trazer para dentro da academia e conhecimento produzido na práxis, promovendo uma reflexão crítica e transformando a sua relação com a comunidade. Tal extensão, por sua vez, poderá cumprir melhor seu 
compromisso social numa universidade que faça uma clara opção política de melhorar a qualidade de vida, da comunidade na qual se insere e da qual faz parte
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Bolsa-escola e inclusão educacional em 
jaboticabal (sp).

politicas publicas; inclusao escolar; 
inclusao social; relacao escola-familia

Este trabalho estuda o Programa Bolsa-Escola, a fim de verificar se o seu objetivo de garantir que a criança esteja incluída na escola e sendo alfabetizada, está sendo alcançado. Além disso, pretendeu-se investigar se a escola representa para as crianças provenientes de famílias de baixa renda, um fator de 
inclusão social. Nessa perspectiva, a investigação sobre o Programa Bolsa-Escola, pretendeu, também, analisar até que ponto essa proposta de governo, em âmbito federal, pode (ou não) ser considerada uma estratégia de inclusão social para crianças e adolescentes pobres. As categorias: Estado, Políticas 
Sociais, Cidadania e Inclusão Social balizaram o entendimento das questões da exclusão e inclusão social na sociedade capitalista. A pesquisa empírica, desenvolvida entre 2005 e 2006, se debruçou sobre o Programa Bolsa- Escola na cidade de Jaboticabal, no estado de São Paulo. Para tanto, foram contatados 
os gestores responsáveis pelo Programa, desde sua implantação, bem como foram coletados os dados que permitiram conhecer as escolas envolvidas e, dentre elas, escolher aquela que tinha o maior número de usuários do Programa. Uma vez contatada a escola eleita para o desenvolvimento do trabalho, 
foram entrevistados os seus gestores e nove de seus professores que mantêm um relacionamento mais freqüente com os alunos beneficiários do Programa. A partir de um cadastro desses alunos, organizado por este estudo, foram selecionadas seis famílias para serem visitadas e entrevistadas. Dentre os 
resultados mais importantes encontrados, destaca-se a avaliação de que o Programa é importante para o cotidiano das famílias e que isto se reflete na relação das famílias e das crianças e adolescentes com a escola, reafirmando o lugar de referência ocupado pela escola para o aprendizado e para a formação dos 
indivíduos. Por outro lado, o Programa Bolsa-Escola não proporcionou mudanças significativas como a ampliação da rede social de suporte das famílias. O repasse de renda, independentemente de o seu valor ter sido apontado como baixo, não tem resolvido os entraves que limitam as ações e as 
irregularidades, no âmbito social, por serem eles conseqüências de um problema estrutural: a falta de emprego e renda entre as famílias pobres. Finalmente, a escola é uma referência para os alunos, um equipamento social fundamental para o fortalecimento da rede social de suporte da imensa maioria de 
crianças e adolescentes brasileiros que vivem nas franjas da vulnerabilidade em constante precariedade, podendo produzir inclusão social.
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A presente pesquisa tem por objetivo analisar as manifestações dos conceitos de região,desenvolvimento e suas relações com o ensino superior no sudoeste do Paraná, nos últimos cinqüenta anos. A investigação se deu em razão de haver uma idéia de desenvolvimento que se expressa acentuadamente, na 
região e nas instituições de ensino superior, desde o período da formação e da colonização do sudoeste paranaense, bem como na atualidade. Essa mesma idéia tem acompanhado e justificado a inserção e o crescimento de Instituições de Ensino Superior nesse contexto, originando um evento denominado ?
Fórum de Ensino superior?, envolvendo as IES do Sudoeste do Paraná e do Oeste catarinense, no intuito de discutir o papel do ensino superior no desenvolvimento regional. O estudo descritivo-analítico, a partir da documentação resultante de quatro edições do Fórum, bem como de bibliografia pertinente à 
temática, revelou uma relação histórica entre os conceitos de região, desenvolvimento e ensino superior que insere o contexto regional numa dinâmica da expansão local, nacional e cada vez mais mundializada do capital
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Com a globalização e o advento da sociedade em rede, tanto as empresas nacionais quanto as universidades públicas, passaram a enfrentar novos desafios. Para as empresas nacionais, o desafio maior tem sido a exposição à competição internacional, com o fim das políticas protecionistas. Já para a 
universidade, o principal problema é o de manter-se enquanto tal e preservar os investimentos na pesquisa acadêmica. A alternativa ao declínio dos investimentos na parceria com as empresas estatais, devido à privatização desse setor, é a intensificação dos convênios com as empresas privadas. Contudo, 
existem problemas que se apresentam ligados a essa alternativa que vão desde as dificuldades do entrosamento entre os dois setores até as questões referentes ao próprio estatuto das universidades: até que ponto os convênios e parcerias de pesquisa com o setor privado podem comprometer o caráter público da 
academia? A partir da análise dos problemas referentes a transferência do conhecimento da universidade para as empresas e de entrevistas com pesquisadores de diversos Institutos, Departamentos e Faculdades de Engenharia da UNICAMP, buscamos mostrar as várias concepções que se apresentam a 
respeito da relação da Universidade Pública com os setores privados. Propomos que a pesquisa conveniada, assim como assessoria à empresa, pode ser efetivada por uma universidade pública enquanto tal. Contudo, uma universidade pública deve ser plural, isto é, não deixar que apenas essa dimensão de 
convênio prevaleça na definição de seus programas de pesquisa. A pluralidade significa que, além de manter “abertas” as formas de contratações com o setor privado, buscando resguardar os interesses e os valores acadêmicos tradicionais, ela deve estar “aberta” também para desenvolver parcerias com setores 
públicos administrativos e as diversas entidades de sociedade civil, a fim de desenvolver projetos voltados para a melhoria das condições sociais dos que não são favorecidos pelo mercado, ampliando, assim, seu leque de envolvimento com a sociedade, contribuindo para a superação das contradições 
econômicas, em especial, a desigualdade social.
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Esta tese trata da dificuldade de jovens e adultos para se tornarem leitores e escritores proficientes durante sua trajetória escolar e ao longo de suas vidas, focalizando particularmente o processo de aprendizagem vivido por eles nas Classes de Alfabetização. O trabalho discute, principalmente, as razões pelas 
quais o projeto social de integrar pessoas não-alfabetizadas à cultura letrada não tem conseguido promover a transformação que promete. O estudo debruça-se sobre a história da EJA, a identidade dos alunos, seu modo de pensar em confronto com a natureza da ciência, e sobre sistemas de produção de 
conhecimento, tendo por interlocutores os documentos que fundamentam essa modalidade de educação e a prática diária da sala de aula. A pesquisa reflete sobre as questões da linguagem, da escrita e do poder, tendo como pano de fundo o processo de gramatização das línguas e as bases teóricas levadas em 
conta na concepção dos métodos de alfabetização e de ensino da Língua Portuguesa. Todas essas questões encontram-se no âmbito de uma Escola de origem européia, que não sistematiza nem valida o seu fazer acumulado de muitos anos, além de não possuir um referencial teórico adequado que a explique de 
forma coerente com a sua realidade.
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comunidade : um estudo de caso do 
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O presente estudo analisou a Política de integração escola-comunidade a partir das diretrizes do Programa Escola da Família, e suas ações práticas numa escola da periferia de uma cidade de médio porte do Estado de São Paulo; confrontou os dados com as falas da comunidade local. Para tanto, utilizou um 
referencial teórico que ajudou a entender as direções políticas nos eixos participação e descentralização, a partir dos anos 90, abarcando importantes decisões no contexto educacional. Este movimento envolveu importantes decisões por toda a América Latina. O estudo possibilitou-nos a compreensão da 
fundamentação teórica da Cultura de Paz, delineando as correntes contemporâneas. Com este impulso, o Programa Escola da Família foi colocado, em relação a escola, como co-responsável na manutenção das atividades extracurriculares, direcionadas ao movimento de construção de uma sociedade 
autosustentável, explicitada nas diretrizes da UNESCO quando se refere aos documentos elaborados pelas comissões: Faure (1972) e Delors (2001). A mudança de comportamento de uma sociedade passou a ser um pensamento universal à partir da criação de diretrizes para os países pobres e em 
desenvolvimento, que se materializou nos estados brasileiros por meio da proposta educacional para o século XXI, convocando, principalmente, a comunidade externa a assumir os problemas da educação por meio da abertura dos espaços escolares nos fins de semana. O material empírico desta pesquisa 
mostrou que os desencontros entre o real e o ideal de relações humanas ainda são fatores a serem revistos. Mostra também que tanto os discursos oficiais quanto os da sociedade, em geral, apontam para um esvaziamento de significados, invertendo questões importantes como responsabilidade, cooperação, 
ética e casos de desajustamento em conseqüência do que há de perverso nos serviços prestados, ainda que no fazer das relações humanas estas sejam compreendidas na escola como reflexo da sociedade em um círculo vicioso.
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A educação de jovens e adultos 
promovida pelo mobral e fundação 
educar no espírito santo de 1970 a 
1990: uma análise dos caminhos 
percorridos entre o legal e o real
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Trata da análise de procedimentos, ações e resultados decorrentes da política de educação de jovens e adultos do Governo Federal, consubstanciados nos programas do Mobral e da Fundação Educar no Estado do Espírito Santo. Articula as finalidades e objetivos declarados nos documentos legais que 
instituíram as campanhas, ao contexto socioeconômico, político e educacional do País e do Espírito Santo. Confronta evidências encontradas com os conceitos de eficácia e efetividade e com o de educação de jovens e adultos, interligados aos aspectos quantitativos e qualitativos das campanhas. Utiliza 
documentos legais emitidos pelo Governo Federal, planos, relatórios e mensagens do Governo do Espírito Santo, jornais da época e em entrevistas semi-estruturadas. Conclui que a conjectura do País e seus rebatimentos no Espírito Santo, nos dois períodos das campanhas, bem como a forma com que foram 
orientadas pelo Governo Federal, as ações e os procedimentos para implementação dos objetivos e finalidades expressos, influíram adversamente tanto nos resultados qualitativos como nos quantitativos. Aponta também para o papel imprescindível que a sociedade pode exercer nos resultados da educação.
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 O foco da investigação é a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), que foi instituída pelo Decreto n° 59.355, em 4 de outubro de 1966. Em 6 de janeiro de 1967, foi firmado o convênio entre o Ministério de Educação e Cultura, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Agência 
Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (MEC/SNEL/USAID), com o objetivo de disponibilizar cerca de 51 milhões de livros aos estudantes, num período de três anos, em todo o território nacional. O programa da COLTED compreendia a distribuição de livros às bibliotecas escolares em 
seus três níveis de ensino: o primário, o secundário e o superior. No nível secundário, o Programa, atendia às escolas normal, comercial, agrícola, industrial, como também instituições militares, entre outras. A COLTED, além de livros, previa cursos de treinamento para professores e bolsas de estudo, no 
exterior e no país, para professores e técnicos nas diversas atividades profissionais da indústria editorial. A investigação do Programa de Bibliotecas da COTED foi realizada tomando como referência o contexto histórico, a partir de estudos sobre a Guerra Fria. Ademais, discute a educação brasileira no 
período do regime militar. A análise é realizada a partir dos seguintes eixos: dependência dos países subdesenvolvidos, transferência educacional e controle político e ideológico da educação escolar, além da relação com a teoria do “capital humano”. Outro aspecto a ser considerado no estudo se refere ao fato 
de o programa da COLTED ter sido uma dos responsáveis pelo impulso significativo do mercado editorial brasileiro. A investigação buscou identificar, por meio de documentos e relatos, as posições convergentes e divergentes sobre o Programa. Entende-se relevante estudar acordos em diferentes níveis de 
ensino na educação brasileira com as agências internacionais, no período em que os norte-americanos estiveram à frente da reformulação do sistema educacional, com a ressonância do setor interno. Supõe-se que esta investigação venha a contribuir para as análises referentes ao desenvolvimento da história do 
livro técnico e didático na educação brasileira.
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 Esta pesquisa teve como objeto a implantação do projeto Escola Cidadã na EMEF Senador Alberto Pasqualini no período de 1998 a 2004. No capítulo inicial, foram apresentados referenciais sobre a implantação desse Projeto Político-Pedagógico em alguns municípios brasileiros. A seguir, é descrito o 
processo de introdução do Projeto em algumas escolas do município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul e, finalmente, é relatada a pesquisa na EMEF Senador Alberto Pasqualini, que se situa na Região extremo-sul do município de Porto Alegre. A pesquisa foi realizada através de observação 
participante e vivência, já que sou educadora dessa escola, entrevistas com educadores e equipe diretiva, além de questionários com educadores/educadoras, educandos/educandas e pais/mães dos alunos da EMEF Senador Alberto Pasqualini ou seus responsáveis. Como conclusões da pesquisa, o estudo 
destaca que, com a implantação do Projeto Escola Cidadã nessa escola, houve uma melhora no atendimento social da comunidade escolar, porém fica claro, tanto em entrevistas como nos questionários com os diversos segmentos, que a diretriz Progressão Continuada deve ser repensada pela mantenedora para 
que possa haver um melhor atendimento pedagógico do aluno em sua complexidade, abrangendo não apenas o aspecto sócio-político-cultural mas também o cognitivo. Além disso, a pesquisa revelou que, a forma como ocorreu a implantação deixou cicatrizes profundas na “alma” da escola até hoje.
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A Educação Superior no Brasil, conforme dados estatísticos do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre 1995 e 2005, apresenta um aumento significativo no número de Instituições de Ensino Superior Privadas e, por conseguinte, de matrículas também. Esse 
crescimento coloca as realidades das IES em contato direto com a necessidade nacional de parâmetros que possam sinalizar ao Ministério da Educação sobre aspectos destas realidades. Nosso estudo “PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, PPI – Projeto Pedagógico Institucional e PPC – Projeto 
Pedagógico de Curso, entre o dito e o feito, uma análise da implementação em Três IES/RS/Brasil” traz uma contribuição neste sentido, realizando uma análise reflexiva e crítica sobre as articulações havidas entre PDI, PPI e PPC/Pedagogia em três IES/RS/BRASIL, objetivando caracterizar elementos 
interagentes, efetivos, relevantes e significativos à trajetória de organização e implementação destes documentos nas suas realidades acadêmicas e pedagógicas, nos seus Cenários de Ambientação definidos como “A”, “B” e “C” e, com estes dados, organizar categorias temáticas. Os estudos de casos múltiplos, 
como metodologia de pesquisa, buscaram qualificar aspectos relativos às mudanças e desafios conceituais e de paradigmas, à qualidade dos processos interativos e às suas dimensões sociais. Tendo como referência as orientações legais do MEC/INEP/SINAES/DCNs, que regulam as Instituições de Ensino 
Superior, as tecituras dos textos caracterizam o quanto estes três documentos, exigidos pela Legislação vigente às IES, mantêm relações significativas entre o dito e o feito. As caracterizações e implementações apresentadas impõem especificidades que expressam a personalidade das IES, as problematizações 
trazem as práticas que identificam e delineiam estes limites e possibilidades, entendendo que, a cada novo elemento de descoberta, o texto da pesquisa pode reestruturar-se buscando uma construção “em navegação”. Algumas questões orientaram diretamente nossa Pesquisa: As IES pesquisadas possuem os 
três documentos, exigidos pelo MEC, como seus referenciais legais obrigatórios? Como foram construídos esses documentos e por quem? Como se dá a implementação desses documentos? O que eles representam na prática diária dos Alunos e Professores? A exigência legal do MEC apóia o 
desenvolvimento das IES ou se torna um mero instrumento de estrutura a ser apresentado oficialmente em ocasiões especiais? As novas demandas do Ensino Superior, colocadas nos documentos, são implementadas no cotidiano acadêmico? Haveria possibilidade de um levantamento de categorias que desse 
conta das implicações dessas ações de implementação,nas IES pesquisadas? O trabalho traz reflexões sobre: o Ensino Superior Brasileiro e sua expansão, competitividade e avaliação; Base Legal da Avaliação do Ensino Superior – SINAES - PDI, PPI, PPCPed; o Curso de Pedagogia – Formação Docente; a 
Metodologia de Pesquisa de “Estudos de Casos Múltiplos”; Textos de cada um dos Cenários de Ambientação; Análise Comparativa entre os três casos estudados e Conclusões.
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A tese analisa, no território das políticas públicas curriculares, as políticas de ensino de língua estrangeira (espanhol e português) na educação básica, os avanços e as dificuldades na implementação das decisões e resoluções do MERCOSUL Educacional, comparativamente no Brasil (Rio Grande do Sul) e na 
Argentina (Província de Córdoba). O recorte temporal concentra-se nas últimas décadas, mas também se faz uma breve incursão histórica sobre territórios e fronteiras entre Espanha e Portugal além de algumas discussões sobre aspectos identitarios e de representações sobre o “outro” (brasileiro e argentino). 
A metodologia para análise das políticas educacionais é o ciclo de política com três de seus contextos, observando-se aspectos de centralização e regulação. As políticas curriculares para o ensino de línguas estrangeiras são analisadas a partir dos modelos de organização curricular e das racionalidades. A 
pesquisa trata, ainda, da análise dos documentos do MERCOSUL Educacional e trabalha-se com análise documental e análise de conteúdo destacando aspectos do ensino das línguas oficiais e formação de professores. Pela abordagem das políticas linguísticas são trabalhadas diferenças entre língua oficial, 
estrangeira e segunda línguas. Para dar voz a alguns dos sujeitos envolvidos no contexto da prática faz-se uso das representações sociais nas entrevistas com professores do curso de formação de professores de língua estrangeira (português e espanhol) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na 
Universidad Nacional de Córdoba e do Setor Pedagógico da Secretaria Estadual de Educação do RS. Destaca-se a importância política das línguas do MERCOSUL e a forte presença e expansão do espanhol no âmbito brasileiro. Não há tratamento diferenciado para língua oficial, estrangeira e segunda língua 
nos documentos do MERCOSUL Educacional. Dentre as similitudes observadas nas políticas educacionais, destaca-se a ênfase no aspecto nacional e o pouco espaço e atenção dada às línguas. Há nos dois países legislação específica para a oferta das línguas do MERCOSUL. Nos currículos argentinos a 
presença do português é incipiente, com pouco reconhecimento cultural e interesse em seu estudo. No Brasil observa-se a expansão do espanhol, maior presença nos currículos escolares e também o interesse político e econômico que permeia a escolha e a introdução do espanhol nos currículos escolares, para 
além do MERCOSUL Educacional. Critérios organizacionais das atuais políticas curriculares para as línguas estrangeiras diferem significativamente sendo mais centralista na Argentina e mais centralista-descentralista no Brasil, onde recentes políticas mais centralizadoras para o ensino de línguas 
estrangeiras, no Rio Grande do Sul se contrapõem a essa tendência. Apontase para avanços no campo curricular, com experiências de integração regional e acadêmica e parcerias bilaterais; retrocessos com algumas tendências centralizadoras nos currículos; diversidade de experiências educacionais, mas 
inexistência de políticas educacionais articuladas, o que resulta numa “mercosulização” fragmentada das políticas educacionais para o MERCOSUL.
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A investigação “Qualidade da Educação Superior e o Prouni: Limites e Possibilidades de uma Política de Inclusão” integrou o Projeto Observatório de Educação – CAPES/INEP e a Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior - RIES. Assumiu uma perspectiva qualitativa e quantitativa de 
cunho interpretativo e teve como foco central a qualidade da educação superior. O estudo se propôs a investigar o Programa Universidade para Todos – PROUNI, enquanto uma política de inclusão na Educação Superior, com o intuito de averiguar se a presença dos bolsistas deste Programa impacta a 
qualidade de ensino nas Instituições que os acolhem. O Prouni faz parte das políticas públicas que compõem o contexto da reforma da educação superior do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), com o intuito de promover a democratização da educação superior, por meio de concessão de bolsas 
de estudo integrais e parciais nas Universidades Privadas, em troca de benefícios fiscais. A abordagem metodológica assumiu a condição de estudo de caso, tomando como foco uma universidade da região sul do Brasil. Para a obtenção dos dados, além das fontes documentais, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com professores e gestores da IES e aplicados questionários com os estudantes beneficiados pelo Prouni. Para o aprofundamento dos conceitos de qualidade na educação superior, foram feitas, ainda, algumas entrevistas com professores da Universidade de Sevilha, por ocasião do estágio 
sanduíche, com beneficio da bolsa do CNPq. O referencial teórico envolveu, principalmente, aportes de READINGS(2003), SOBRINHO (2005), PAIM (1982), MOROSINI (2007), CHAUÍ (2001), CUNHA (2006, 1998), OLIVEN(2007),FREIRE(1980), SZYMANSKI (2002) e SILVEIRA(2002)e outros. 
Como resultado do estudo foi possível ensaiar alguns indicadores de qualidade da educação superior e, mais especialmente, do ensino de graduação. Os dados empíricos foram organizados em cinco categorias, expressas como: Democratização e ampliação do acesso na educação superior; Permanência dos 
estudantes na universidade; Ascensão na escala social, tendo em vista a condição familiar do estudante; Sucesso no percurso acadêmico; Qualificação do estudante no espaço laboral; e Consolidação de valores democráticos de equidade e solidariedade. Com os dados obtidos através da empiria foi possível 
fazer algumas inferências. A mais ampla e geral informa que a presença dos alunos bolsistas do Prouni não impacta negativamente a qualidade da Educação Superior, na opinião dos professores, gestores e dos próprios estudantes participantes da pesquisa. Possíveis razões apontadas para tal resultado, diz 
respeito à condição de ingresso dos alunos, pautada pelo mérito obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este estaria garantindo um critério meritocrático que se alia aos demais, relativos ao percurso estudantil prévio em escola pública e à renda familiar. Há, inclusive, indícios de rendimento 
positivo dos estudantes, justificado pela maior motivação e interesse destes alunos que, assim, estariam valorizando a oportunidade que o Programa lhes proporcionou. Entretanto, os dados quantitativos evidenciam uma significativa evasão, que aponta o rendimento acadêmico insuficiente como um dos 
principais motivos de tal fenômeno. Esses estudantes evadidos, mesmo que silenciosamente, - já que não se constituíram como amostra nesse estudo -, estão indicando uma condição diferente, que tensiona os resultados obtidos que decorrem daqueles que permanecem na Instituição com bom desempenho 
acadêmico. Esse dado está estimulando a necessidade de repensar as políticas governamentais e institucionais, no sentido de prever maior apoio aos bolsistas durante o percurso de formação e aprofundar as causas da evasão. Ainda assim, os dados reforçam a importância das políticas de ação afirmativa, com 
o intuito de minorar as diferenças de oportunidades educacionais que se evidenciam em sociedades desiguais, como é o caso do Brasil.
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 Esta tese é o resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido no movimento de intervenção de um projeto de educação de jovens e adultos realizado pela Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC, sob o título Alfabetizar Formando e Formar Alfabetizando - Um Estudo do Projeto de Educação de 
Jovens e Adultos – PROAJAUNIPLAC. O objeto de pesquisa que problematizo, centra-se em saber quais são os saberes construídos ao longo do processo formativo no campo da educação de jovens e adultos que os educadores lançam mão no processo de alfabetização de jovens e adultos. Delimito a seguir 
os objetivos da intervenção e os da investigação. Constituíram-se como objetivo do processo de intervenção: a) Capacitar profissionais na área da Educação de Jovens e Adultos na relação com as práticas alfabetizadoras, sejam eles professores da Universidade ou estudantes da graduação; e, como objetivos da 
investigação: a) pesquisar o desenvolvimento da leitura e da escrita sua apropriação social por jovens e adultos em um determinado processo de alfabetização; b) problematizar o processo de formação de educadores vinculados ao projeto. A ideia defendida nesta tese é a de que a interseção entre o espaço de 
formação e a constituição de práticas alfabetizadoras intensifica as possibilidades de um processo formativo nos contextos concretos da prática educacional, superando um conhecimento ingênuo e descontextualizado da realidade. Do ponto de vista metodológico, optei por uma abordagem qualitativa de 
pesquisa, destacando a importância do diálogo do pesquisador com o campo empírico no processo de produção do conhecimento. Desenvolvi, metodologicamente, um estudo de natureza qualitativa, utilizando alguns pressupostos teóricos do trabalho etnográfico. Realizei entrevistas individuais e coletivas. 
Durante a investigação, além dos instrumentos citados, realizei também observações da atividade no curso da ação. Para compor o quadro de referenciais teóricos deste trabalho, e de minhas reflexões, dialoguei com autores que tomaram as dimensões das práticas alfabetizadoras na educação de jovens e 
adultos como objeto de investigação, na perspectiva de uma prática alfabetizadora transformadora, tais como: Freire (1987, 1988, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002, 2005); Vygotsky (1981, 1988); Luria (1979, 1983, 1987, 1988, 1992, 1997, 1998) bem como autores que tem estudado a questão dos saberes 
docentes, como Tardif (2002); Gauthier (1998) entre outros. O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos na Universidade, objeto de estudo desta tese, assume uma característica singular ao trabalhar de forma articulada dois eixos: as práticas alfabetizadoras e o processo de formação no campo da 
Educação de Jovens e Adultos. Singular porque os dois eixos são abordados de forma imbricada, gerando um processo peculiar de formação, tanto para os educandos quanto para os educadores. Abandonando, dessa forma, o processo de formação/capacitação docente como atualização/formação que acontece 
por meio da aquisição de conhecimentos científicos, didáticos descontextualizados da prática alfabetizadora do professor. O projeto ao articular as dimensões da prática alfabetizadora e do processo de formação docente construiu conhecimentos e teorias sobre a prática alfabetizadora a partir da reflexão crítica 
problematizadora num processo dialético de elaboração/reelaboração do conhecimento, tanto para educandos como para educadores.
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O principal objetivo da pesquisa Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: o caso do curso Pedagogia da Terra da UNEMAT e analisar a experiência do convênio do curso Pedagogia da Terra, realizado no período de julho de 1999 a julho de 2003, focalizando as relações entre os sujeitos sociais 
envolvidos, principalmente entre a UNEMAT e o MST, também incluindo instituições e órgaos governamentais. A pesquisa e de abordagem qualitativa e faz uma análise hist6rica das lutas de resistência camponesa no Brasil e das mais recentes ações do MST na luta por terra e por Reforma Agrária. Analisa 
articulações com outros sujeitos sociais e entidade da sociedade civil em busca de políticas pública de educação do campo, resultando no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária em 1998 e na possibilidade de se desenvolverem ações nessa área, em parcerias com universidades, instituições e 
órgaos governamentais. A pesquisa, que levou em conta o contexto de crise do capitalismo e de reforma do Estado no Brasil a partir dos anos de 1990, foi conduzida através de analise documental e bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas. Os resultados apontaram para alguns avanços, limites e 
contradições relacionados com os aspectos metodológicos, de gestão e de financiamento, também indicando relações entre as tendências teórico-metodológicas do Projeto Político do curso e aqueles que influenciam os trabalhos educativos do MST. Este estudo pode contribuir para subsidiar políticas 
educacionais resultantes de projetos em parceria hoje no país.
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O trabalho realiza uma análise e reflexão sobre as políticas educacionais desenvolvidas no período 1995-2002 no Estado do Paraná, referentes ao Programa Expansão e Melhoria do Ensino Médio no Paraná - PROEM, especialmente, quanto à expansão do ensino médio. Tais reflexões partem da análise do 
contexto histórico em que se dão as crises do capitalismo, e as transformações econômicas delas decorrentes. A partir da apresentação das políticas adotadas no Estado brasileiro, principalmente as políticas educacionais no contexto da crise dos anos 70/80, cuja saída para o capital é um processo de 
reestruturação produtiva e globalização, principalmente a financeira, procurou-se identificar as exigências postas pelo momento histórico que ora se apresentava, pelas políticas adotadas pelo Estado do Paraná para o Ensino Médio através do PROEM. Procurou-se entender se estas políticas estavam 
comprometidas com uma educação de qualidade que leve os sujeitos à sua emancipação, tendo como princípio educativo o trabalho, como mediador das relações do homem com a natureza e as relações dos homens entre si. O trabalho ainda procurou perceber as relações que se processaram entre os 
organismos internacionais, Banco Mundial, e os governos federal e estadual na orientação e elaboração dessas políticas. A pesquisa nos mostrou que houve um deslocamento de matrículas do Ensino Médio regular para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialmente no período noturno que é composto 
por alunos, na maioria, trabalhadores. A modalidade EJA teve uma expansão no número de matrículas muito superior ao ocorrido no Ensino Médio, contrariando a pretendida expansão do Ensino Médio proposta pelo PROEM. Após proceder uma aproximação crítica da opção de qualidade adotado no 
período, com a proposta de uma educação baseada nos critérios do mercado, apresentou-se algumas proposições que acreditamos, devem orientar as reflexões sobre educação, visando a formação de homens e mulheres conscientes e críticos , autores e artífices do seu mundo e de sua história.
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Trata-se de uma pesquisa de mestrado em Educação, sobre políticas públicas. O objetivo é analisar experiências de parcerias sistemáticas entre escolas e organizações da sociedade civil, observando que ações conjuntas conseguem realizar na perspectiva do direito à educação e de maior eqüidade social. 
Busca-se uma análise da interface entre política de assistência social e educação, a partir do olhar sobre a realização de parcerias das escolas com instituições conveniadas para execução de serviços socioassistenciais. A política municipal de assistência social em Belo Horizonte implementa várias ações e 
programas com o objetivo, dentre outros, de tornar mais acessível à população em situação de vulnerabilidade social, os bens e serviços disponíveis no Município. O Programa de Socialização Infanto-juvenil, dirigido às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, oferece, em horário complementar à escola, 
atividades socioeducativas. As organizações da sociedade civil – OSCs que executam este programa, em parceria com a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social – SMAAS, em geral não mantêm com as escolas de origem das crianças e adolescentes atendidos relações próximas. O que este projeto 
de pesquisa propõe é analisar como algumas dessas OSCs conseguem manter parcerias sistemáticas com as escolas e em que direção essas ações se complementam, se confrontam e se desenvolvem. A partir do objetivo de inclusão social, dentro das Escolas e das Organizações da Sociedade Civil – OSCs, 
quais seriam os pontos de influência de uma e outra cultura institucional ? Em resumo, se estas conseguem estabelecer uma relação de apropriação e troca dos saberes próprios de cada um desses espaços de socialização e como isto se reflete na expectativa de potencializar o direito à educação e a inclusão 
social das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As escolas de Belo Horizonte estão envolvidas, nesse momento, no processo de implantação da educação em horário integral, que estabelece uma extensão da jornada escolar no ensino fundamental. Esta realidade vai implicar em decisões de 
políticas educacionais que apontam para algum tipo de parceria com Universidades e OSCs, e na organização de espaços dentro e fora da escola. Neste sentido esta pesquisa busca relacionar algumas contribuições do estudo em foco com as diretrizes da política educacional em Belo Horizonte.
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O presente estudo analisa o programa aceleração da aprendizagem, utilizando, como referencial analítico, a experiência da secretaria municipal de educaçao de goiânia (sme). Além da contextualização do programa na esfera mais ampla das politicas realizadas no campo educacional, a pesquisa busca 
compreender as mediações que configuram o subprojeto aceleração da aprendizagem no contexto da implantação/ implementação da proposta pedagógica do projeto escola para o século xxi, em parte da rede municipal de ensino de goiânia. Compreende as políticas educacionais e, em particular, a aceleração 
da aprendizagem, como resultado de um movimento maior, que se manifesta em diferentes pontos da sociedade civiil, e se configura na correlação de forças qufe se expressam neste momento histórico. Baseia-se no pressuposto de que a ênfase dada à aceleração da aprendizagem, tanto no programa do 
miniistério da educação e desporto (mec) quanto no subprojeto da sme de goiânia, para o equacionamento da questão do fracasso/sucesso escolar, evidencia o reducionismo que orienta as ações dos órgãos oficiais no trato dessa problemática. Na perspectiva de uma concepção de educação comprometida com 
os interesses da maioria da população, embora os programas de aceleração de aprendizagem constituam ações concretas que procuram alterar o quadro de fracasso escolar, presente no ensino fundamental, e contribuam para o debate em torno do tema, tornam-se evidentes os limites desses programas, 
inseridos no sistema educacional seletivo e excludente ou, ainda, que se pautam em ações autoritárias no âmbito da definição/implementação de projetos político-pedagógicos para as escolas
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Trata-se de pesquisa sobre processos de decisão em elaboração e continuidade de programas de educação escolar pública, examinando o programa Educom.rádio, da prefeitura de São Paulo. Propôs-se o problema: a forma de elaboração do programa influiu muito na sua continuidade? Forma de elaboração foi 
entendida como participação na elaboração, significando que quanto maior o número e mais variados os tipos de agentes participantes da elaboração de uma política, programa ou projeto, mais numerosos e variados agentes tenderão a querer a realização do que foi elaborado, portanto, a inclinar-se por sua 
permanência. A hipótese principal foi que as formas de elaboração de programas influem em sua continuidade, portanto, buscou-se verificar se a forma de elaboração do programa Educom.rádio influiu muito em sua continuidade. Para caracterizar a forma de elaboração do programa Educom.rádio quanto ao 
número e variedade de indivíduos e grupos participantes, o trabalho se baseou nas entrevistas realizadas com pessoas que participaram da tomada de decisão sobre o programa. Os depoimentos serviram também para balizar as diretrizes e critérios envolvidos nas decisões que levaram à adoção do programa e à 
sua continuidade. Foram examinados documentos oficiais sobre o programa. Foi apurado, por meio de levantamento por questionário junto às escolas, que a continuidade do programa se dá também na sua operacionalização direta com a população beneficiária. Concluiu-se que as decisões fundamentais 
concernentes ao programa Educom.rádio, tanto para o processo de elaboração quanto para sua continuidade, foram tomadas por diretrizes e critérios de poucas pessoas, todas situadas no nível superior do setor educacional do município de São Paulo. Pode-se observar que o fator forma de elaboração entendida 
como a participação na elaboração não foi preponderante para a continuidade do programa.
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Esta dissertação trata da relação entre escola e políticas sociais para a juventude, no âmbito do Programa Escolas de Paz, desenvolvido em estabelecimentos da rede pública estadual do Rio de Janeiro no anos de 2000 e 2001 e baseado na oferta, no espaço escolar, de opções de lazer, esporte e cultura, nos fins 
de semana, para jovens e comunidades sujeitos a situações de violência. Com base em autores como Sposito, Abramo, Peralva, Dayrell, Paro, Arroyo e Candau, entre outros, levantam-se questões relativas aos temas da escola, da juventude, da violência e das políticas sociais, de forma a proceder ao estudo em 
pauta segundo perspectivas e referências atuais. O Programa Escolas de Paz, objeto de recente avaliação realizada pela UNESCO, é aqui estudado a partir da ampliação e do aprofundamento de dois eixos específicos: a participação dos jovens e a participação da comunidade na definição e na condução das 
atividades a ele inerentes. Para tanto, opta-se por uma análise qualitativa, que tem como núcleo o estudo de documentos técnicos produzidos pela UNESCO sobre o Programa e seus resultados, bem como de transcrições de entrevistas e de grupos focais junto a distintos agentes, além de registros de observação 
de campo. Ao concluir sobre as dificuldades de participação dos jovens e da comunidade no espaço escolar e sobre limitações existentes na concepção do Programa face às características da escola, o estudo lança algumas questões sobre a pertinência de políticas sociais dessa natureza e alerta para a 
necessidade de se ampliarem os estudos sobre o tema.
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Esta pesquisa contempla o objeto Programa de Gestão Única da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso: Acesso ao Sistema Único pela Via Neoliberal, delimitada no período 1989/2009, consubstanciada em procedimentos metodológicos de caráter históricodocumental, e tem como referência basilar a 
dissertação de mestrado defendida em 2003 na UFMS, em Campo Grande (MS): Programa de Gestão Única da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso: Os Municípios de Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte – 1998/2002. Busca responder, na relação causa e efeito, a duas hipóteses: 1ª) Por que a 
implementação do Sistema Único de Educação em Mato Grosso e pela Via Neoliberal? e 2ª) Se implementado, o Sistema Único de Educação cumprirá efetivamente a finalidade para o qual foi concebido? Constitui-se de três capítulos nos quais examino a Gestão da Educação no contexto do Estado e das 
Políticas Públicas adotadas no período 1989/2009; os Programas de Gestão Compartilhada e Gestão Única implementados em Mato Grosso, e as Propostas de Sistema Único de Educação no mesmo espaço temporal. Finalmente, culmina com a análise das perspectivas atuais da implementação do Sistema 
Único de Educação em Mato Grosso pela Via Neoliberal. A abordagem feita envolveu Teoria Geral do Estado; Sociedade, Estado e Governo; Reforma do Estado e Reforma do Aparelho do Estado no Brasil e Políticas Públicas adotadas, iniciadas na era Collor de Mello (1990/1992) e do Vice que o substituiu, 
Itamar Franco (1992/1994), prosseguindo nas duas gestões FHC (1995/1998 – 1999/2002) e se estendendo às duas Gestões do Governo Lula (2003/2006 – 2007/2010), submetida ao crivo das contradições de cunho teórico entre os da “direita” que se dizem “pós-liberais” e os da“esquerda” que os rotulam de 
“neoliberais”

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200316251001012001P0

monica regina 
ferreira lins

leandro augusto 
marques coelho 
konder

Tv escola e educação à distância; a 
palavra, a imagem e o professor na era 
da informação

processos culturais, 
instancias da 
socializacao e a 
educacao

Este estudo tem como objetivo conhecer um dos programas governamentais de educação à distância: o TV Escola. O atual governo federal o considera como um dos seus principais projetos da área educacional, pois foi concebido para ser o primeiro passo para a consolidação de um sistema nacional de 
educação à distância; para desempenhar um papel de formação inicial e continuada dos professores; para ser utilizado como recurso didático e como instrumento de introdução das novas linguagens trazidas pelo avanço tecnológico. Para compreender as perspectivas programáticas e ideológicas do discurso do 
governo federal para a educação à distância, buscou-se neste estudo contextualizar as políticas públicas empreendidas nos últimos anos dentro do processo de reformas na educação, tendo como enfoque principal as proposições para a formação de professores. Para compreender essa intervenção 
governamental, estudou-se as leis, os documentos oficiais, os Parâmetros Curriculares e as publicações específicas do TV Escola. E dialogando com as formulações de Mikhail Bakhtin buscou-se verificar a proposição de que o governo federal constrói uma um discurso monológico em seus documentos e 
programas oficiais. Para buscar um contraponto e outras vozes foram realizadas entrevistas e observações no Instituto de Educação Roberto da Silveira (IERS), onde foi possível verificar limites e possibilidades do programa TV Escola posto em prática no cotidiano escolar.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2000531005012001P0

morgana 
domenica 
hattge 
jeovanini

maura corcini 
lopes

Escola campeã: estratégias de 
governamento e auto-regulação

curriculo, cultura e 
sociedade

gestao educacional; governabilidade; 
escola campea

A presente dissertação, Escola Campeã: estratégias de governamento e auto-regulação, tem como objetivos problematizar os discursos presentes nos materiais de divulgação e implantação do Programa Escola Campeã, bem como as estratégias de governamento que se articulam no Programa e de que forma 
operam sobre a escola e os sujeitos escolares. O Programa Escola Campeã é um programa de gestão educacional, criado em parceria pelo Instituto Ayrton Senna e Fundação Banco do Brasil com o objetivo de superar o fracasso escolar, a evasão e a repetência e o analfabetismo através de uma gestão escolar 
eficiente. O Programa foi implementado inicialmente em 47 municípios de todo o Brasil, entre os anos de 2001 e 2004, numa parceria com as Prefeituras Municipais e as Secretarias de Educação. O corpus de pesquisa foi selecionado a partir de um manual de implantação do Programa Escola Campeã, da 
Agenda do Diretor e exemplares do Jornal Escola Campeã, publicação que era distribuída às escolas e secretarias de educação para divulgação das ações do Programa. Ao realizar uma análise discursiva na perspectiva de Michel Foucault, os textos foram tratados como materialidades das quais pude selecionar 
enunciados recorrentes que me permitiram construir unidades de análise, a partir das quais pude apresentar os resultados dessa pesquisa. As ferramentas metodológicas do discurso e da governamentalidade, me possibilitaram argumentar que o Programa Escola Campeã se constitui fortemente atravessado 
pelos discursos empresarial e educacional, que sustentam o campo de saber da gestão educacional. Assim, o Programa utiliza estratégias de governamento que conduzem a ação dos indivíduos por ele interpelados na instituição escolar. Essas estratégias estão fortemente articuladas para alcançar os objetivos do 
Programa. Objetivos esses bastante comprometidos com essa sociedade neoliberal e globalizada na qual a escola é constituída e a qual ela institui, numa relação de imanência. As referidas estratégias de governamento operam de forma sutil e produtiva, através de práticas sustentadas por esses discursos que 
hoje, possuem um estatuto de verdade tal, que, na maioria das vezes, se tornam inquestionáveis.
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Este trabalho situa-se na linha de pesquisa Estado e Política Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, analisando a política curricular no município de Goiânia-GO com o objetivo de identificar a presença ou não dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nas diretrizes 
curriculares. A metodologia para a obtenção de dados se baseou fundamentalmente em pesquisa e aplicação de questionários aos diretores, coordenadores e professores de 20 escolas públicas em Goiânia e análise dos Projetos político-pedagógicos (PPPs) de 10 dessas escolas. Levando-se em conta temáticas 
como cidadania e interdisciplinaridade os autores mais consultados foram: Cury, Moreira, Rainho, Veiga, Ciavata, Bonamino e Martinez. O resultado do nosso trabalho evidenciou a construção de um currículo local que, inicialmente, era muito atrelado à política nacional de currículo; em um segundo 
momento se concretiza com um texto mais independente, destinado a orientar a construção dos PPPs das escolas
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A classe trabalhadora e a construção de 
propostas de educação humanizadora : 
uma leitura da experiência do projeto 
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 O Projeto Evolução, objeto deste estudo, é uma experiência de educação entre trabalhadores/as e foi elaborado por entidades sindicais filiadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT). Neste estudo, me propus a analisar e identificar elementos de valorização das experiências dos/as participantes na 
construção de sua prática pedagógica no Projeto. Parto do pressuposto que trazemos para os nossos espaços de atuação os sentidos e valores vividos e herdados em nossos modos de produção da existência. Procuro saber como esses valores e saberes atribuíram sentidos aos vivido na prática pedagógica do 
Projeto. Por conceber a realidade como uma rede de interligações entre as dimensões de totalidade, particularidade e singularidade, realizei, neste estudo, uma breve historicização da organização dos modos de produção e da educação. Trabalho e educação foram considerados os espaços privilegiados de “ter” 
experiência pelos sujeitos. Como o entorno social é espaço de produção da cultura onde os sujeitos estão inseridos/as, a construção histórica da formação social do Brasil, a formação da região do Vale do Rio dos Sinos/RS e a produção nas indústrias de calçado, neste estudo, são consideradas dimensões 
formativas e importantes que os sujeitos realizam. A valorização da experiência foi o ponto de partida das relações entre os sujeitos que produziram, mediados pelo mundo, novos conhecimentos, novos sentidos e valores. Com seus problemas, dificuldades e contradições, as pessoas continuam suas trajetórias 
buscando seus sonhos e utopias. Neste estudo, a educação humanizadora foi considerada um lócus privilegiado para dar relevo à realidade dos sujeitos e criar possibilidades de uma nova compreensão desta mesma realidade. É a partir destes novos sentidos e significados atribuídos às suas próprias histórias 
que os indivíduos são capazes de gerar ações direcionadas ao seu processo de emancipação e de formação humana, individual e coletiva.
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A dissertação em pauta tem sua existência justificada pela construção de uma análise que possa servir como instrumento de aprofundamento dos estudos sobre o ensino técnico profissionalizante no Paraná, uma vez que essa produção é escassa no Estado. O objeto de estudo centrou-se na proposta pedagógica 
da escola paranaense, de educação técnico profissional no setor secundário da economia, o Instituto Politécnico Estadual (IPE), situada no município de Curitiba, atualmente conhecido como Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba (CEEP) em virtude da contratação de empréstimo com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério da Educação. A partir da categoria central trabalho, e por meio do diálogo entre a conjuntura nacional, local e as políticas públicas de educação produziu-se o texto, além da pesquisa documental em fontes primárias somadas às entrevistas com alguns atores 
educativos participantes da história da escola. Dividiu-se a investigação histórica, em três períodos específicos, de 1940 a 1979, de 1980 a 1995, e, de 1996 a 2002. Tais divisões históricas seguiram as transformações no setor produtivo como o primeiro choque de transformação da economia paranaense na 
década de 1960, quando é montado o aparelho infraestrutural no Estado. Na década de 1970, quando há a modernização agrícola e agro-industrial e a instalação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e da Refinaria de Petróleo, caracterizando a diversificação e sofisticação produtiva. E a década de 1990 que 
apontou para a inserção da economia paranaense no processo de globalização da economia. No primeiro período se tem registrado o nascimento do IPE, em 1941, partindo da duplicidade de origem das escolas técnicas para operários e engenheiros e, somente com a agonia do regime militar, com uma 
orientação econômica "desenvolvimentista", em que a educação profissional passa a ser prioridade, tem-se registrado a conquista pelo IPE de sua sede própria (fins de 1979). No segundo período registra-se a intervenção da Secretaria de Estado da Educação (SEED), em 1984, a partir da suspeita de 
relacionamentos não oficializados entre as empresas, a escola e a SEED. É ainda neste período que o IPE luta para não ser encampado, em 1987, pelo CEFET. O terceiro período, com a reestruturação produtiva e, no Paraná, com as políticas públicas como o PROEM e o PROEP, tem-se a submissão da escola 
a tais programas. O IPE, pela análise sofrida de sua existência, demonstrou uma difícil vinculação com as demandas econômicas do setor produtivo, coexistindo com outras agências formativas como o SENAI e o CEFET orgânicos a esse setor. Porém, apontou uma organicidade maior com a demanda dos 
estudantes do bairro no qual se situa e com a Região Metropolitana de Curitiba, bem como com o setor produtivo por meio de sua organização curricular atendendo aos modelos de gestão do trabalho em cada momento histórico.
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O ensino médio tem se caracterizado, historicamente, no Brasil como um nível de ensino sem identidade, sofrendo pressões entre o ensino fundamental e o ensino superior, de um lado, e do mercado econômico, de outro; caracterizando a problemática que buscamos identificar a partir das categorias: desenho 
de programas, desigualdade educacional e mobilização social indicativas de nossas análises. O Programa Escola Jovem, desenhado pelo Governo Federal, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para enfrentar a problemática da expansão e melhoria do ensino médio no Brasil é o 
objeto central deste trabalho, tendo como eixo de análise as categorias já mencionadas. O financiamento da expansão e melhoria do ensino médio, objeto também de análise, constitui-se, na primeira década do milênio, o principal desafio a ser enfrentado pela União e Governos Estaduais, tendo em vista que 
até 2008 o crescimento da demanda por este nível de ensino, estabelecer-se-á na casa de 10,4 milhões de matrículas, considerando-se a mudança do perfil demográfico da Nação Brasileira como conseqüência da redução da taxa de natalidade a partir dos anos 80. Tomamos como pressuposto que a 
democratização do acesso e permanência deste nível de ensino constitui-se sobretudo num resgate da dívida social para com parcela significativa da população brasileira.
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 A sociedade capitalista, caracterizada pela reificação das relações de trabalho, tem historicamente utilizado a mão-de-obra infanto-juvenil como forma de garantir a acumulação do capital e como estratégia de produção e reprodução da mão-de-obra da classe trabalhadora, gerando sérias conseqüências parea 
esta população, a partir das condições em que o trabalho se realiza. As últimas décadas têm evidenciado significativo processo de reestruturação produtiva. O Capital continua utilizando-se da mão-de-obra infanto-juvenil, sob diferentes formas, embora não mais dependente da mesma. Ao longo da história do 
atendimento à infância e à adolescência no Brasil, foram formuladas diversas alternativas de atendimento sendo o trabalho privilegiado como estratégia de formação e controle social. Educar pelo trabalho o comportamento dos adolescentes - especialmente aqueles oriundos das camadas populares - tem sido 
estratégia de reprodução da visão "positiva" sobre o trabalho e da ideologia de seu princípio educativo, embora na sociedade capitalista ele seja, na verdade, alienante. O empobrecimento das famílias e a violência social continuam sendo determinantes para o ingresso precoce de crianças e adolescentes no 
mundo do trabalho. Dentre as diferentes formas dessa inserção, estão os programas assistenciais que têm por base o "trabalho educativo", aproximando as dimensões pedagógicas e produtivas na formação dos jovens - na maioria, filhos de trabalhadores subempregados ou mesmo desempregados (os 
chamados excluídos). A proposta do Programa Trabalho Educativo desnvolvido pela Fundação para a Infância e Adolescência é objeto de estudo desta dissertação, que pretende contribuir com a reflexão sobre a prática dessa política pública que há mais de vinte anos vem inserindo adolescentes no mundo do 
trabalho. Assim, esta dissertação se insere no âmbito dos objetivos do Programa de Pós-graduação em Educação da Uerj, que tem como eixo central a luta pela cidadania e contra todas as formas de exclusão social.
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A tese busca discutir e analisar as poíticas educacionais, propostas pelo Poder Público, para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. O estudo apresenta um breve histórico da educação de jovens e adultos, com vistas à contextualização do problema e como elemento de sustentação da tese de que a educação 
de jovens e adultos ao longo dos anos 1970-2000 tem sido tratada como projetos emergenciais e, por vezes, eleitoreiros, constituindo-se desse modo em um processo de alienação e (des)legitimação tanto das políticas públicas quanto da área de Educação de jovens e adultos. A pesquisa envolveu o estudo e a 
análise de projetos educacionais desde o MOBRAL até o Plano Nacional de Educação e o trabalho de campo em dois municípios do Estado do Rio Grande do Sul, cujas experiências tornaram-se institucionais, a partir das demandas expressas pelas comunidades. Estas experiências, juntamente com os achados 
da pesquisa, apontam caminhos para a ruptura com o processo de (des)legitimação ao qual se submeteu uma área vital ao desenvolvimento do país
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Este estudo tem como objeto de reflexão a "caracterização da dimensão educacional" do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) e sua relação com a execução de políticas públicas, num contexto de profundas transformações no mundo contemporâneo. A associação entre a introdução de novas 
tecnologias no sistema produtivo e a exigência de elevar os níveis de escolaridade dos trabalhadores põem em destaque o que hoje tem sido chamado de "centralidade do conhecimento", contribuindo para que a questão da educação profissional seja apresentada como ponto de referência das políticas de 
geração de emprego e renda. Tal vínculo entre políticas de emprego e formação profissional marca, de forma inédita, as políticas públicas de emprego e qualificação profissional nos anos noventa. Cremos ser este o ponto de partida para análise da perspectiva educacional do PROGER. À luz da compreensão 
esboçada acima, nossa opinião é que o Plano Nacional de Qualificação Profissional (PLANFOR), como proposta de uma política pública de emprego tem possibilidades muito limitadas de alcance de resultados concretos, podendo resultar no risco de se estar educando para o desemprego e/ou para várias 
formas de subemprego existente no mercado de trabalho brasileiro. Feita essas ressalvas, há que se considerar que a formação profissional realizada no âmbito deste programa, alcançando populações nunca antes beneficiadas pelo sistema tradicional de educação profissional do país, e desenvolvendo 
atividades voltadas para a alternativa de renda, pode representar um importante recurso para a garantia de sobrevivência ou melhoria nas condições de vida da população beneficiária, ainda que à margem do mercado.
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 trajetórias, encontros e olhares: da 
construção da proposta pedagógica da 
emef vila monte cristo à transposição e 
configuração da política educacional de 
ciclos de formação em porto alegre

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

escola; politica educacional; gestao do 
cuidado

Esta Dissertação de Mestrado tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o processo de construção da proposta pedagógica por Ciclos de Formação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Monte Cristo, no ano de 1995, a qual posteriormente foi transposta para a Rede Municipal de Ensino de Porto 
Alegre, passando a configurar-se, a partir de 1997, como Política Pública Educacional. Para tanto, vale-se de aporte teórico na Educação, na Filosofia, na Sociologia, na Antropologia, na Ciência Política, com a utilização de entrevistas com pais, alunos, comunidade e com parte do conjunto de professores que 
participaram da organização da referida proposta. Assim, fazem-se entrelaçamentos dos dados coletados, com análise das condições de possibilidade de emergência da mesma, incluindo, como material para análise, publicações da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, período de 1991- 1997, e 
documentos da Escola, dentre outros. As referências teóricas foram escolhidas na perspectiva de contextualizar o momento histórico e explicitar conceitos como modernidade, democracia, participação, coletivo, sujeito, poder, transposição. O texto busca apresentar os sujeitos envolvidos na pesquisa, os 
contexto nacional, estadual e local vigente à época da elaboração da proposta idealizada para o cotidiano de uma escola em especial, bem como os efeitos produzidos nos sujeitos envolvidos. Por fim, procura questionar a transposição da Proposta para a Rede Municipal de Ensino, visto que esta não 
possibilitaria, de forma idêntica, a vivência das experiências singulares e particulares por tratar-se de outros sujeitos, com outras histórias e em outro contexto.
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A escola pública e o lazer: um estudo de 
caso do programa parceiros do futuro - 
see/sp.
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Os grandes aglomerados urbanos ressentem-se da falta de espaços públicos para o usufruto do lazer. As políticas públicas nesse setor não são priorizadas. Na tentativa de suprir tais carências, acontecem intervenções estatais usando o único espaço público disponível em muitas regiões: a escola. Promovendo 
sua abertura aos finais de semana para diversas atividades, o Estado busca responder a uma demanda social por lazer, fazendo uso de um discurso de contenção de violência escolar e urbana por intermédio da ocupação social dos jovens das classes populares. Essa forma de intervenção revela uma idéia de 
controle social por meio do lazer, descaracterizando-o como direito social para qualquer cidadão. Além disso, as escolas que são objeto de intervenção não conseguem desenvolver um projeto autônomo, articulado com seu projeto pedagógico e sua realidade cotidiana. Dessa forma, não há articulação entre os 
processos de educação formal e não-formal. A falta de autonomia da unidade escolar e o precário processo de democratização das relações internas impedem a participação e o controle por parte da população do que é realizado na escola pública, que se torna refém de processos alheios à realidade local. A 
estrutura material e profissional precária impede que o programa possa qualificar as atividades desenvolvidas e os educadores, que atuam nas escolas aos finais de semana, não recebem o treinamento e a capacitação necessários para desenvolverem um programa educativo. As atividades desenvolvidas não 
passam por um processo de reflexão sobre seus aspectos educativos e reproduzem, em muitos casos, as demandas próprias da indústria cultural. Além disso, não são desenvolvidos mecanismos que façam interagir as políticas públicas no campo da educação, do lazer, da cultura e do esporte. Observou-se que a 
criação desses programas responde muito mais às demandas de enquadramento social dos jovens do que de garantia de acesso a espaços de sociabilidade e lazer para todos os cidadãos. Não há sustentabilidade possível de programas de lazer que façam uso das escolas públicas se não houver um investimento 
condizente com a necessidade de qualificação do que é desenvolvido, de controle por parte da sociedade civil e de articulação com o que deveria ser a finalidade da escola pública: educar para a emancipação e para a construção de uma sociedade democrática e socialmente justa
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 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) do estado do Rio de Janeiro despertaram uma grande discussão da sociedade fluminense, a respeito do modelo de Educação Integral, inspirado em Anísio Teixeira. A presente dissertação analisa o Projeto Alunos Residentes (PAR), um dos componentes 
dos CIEPs, onde crianças e adolescentes em situação de risco, recebiam um tratamento diferenciado. Além da escola em tempo integral, eram assistidos por uma família (pai e mãe social), podendo retornar para casa nos finais de semana. O objetivo do estudo é enfocar a concepção de educação em tempo 
integral, desenvolvida durante o I Programa Especial de Educação (I PEE/1983-1986), analisando mais aprofundadamente o Projeto Alunos Residentes. Para tanto, foram entrevistados ex-alunos, ex-pais sociais, ex-professores, ex-diretores e coordenadores do referido projeto, desvelando as marcas do PAR, 
nesses diferentes agentes sociais que participaram naquele momento histórico, do sistema público de ensino fluminense, na década de 80.
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O trabalho discute o conceito da qualificação profissional e o seu movimento em direção à noção de competência(s), que está em voga nos dias atuais. Enfocamos os significados de ambos os temas - qualificação e competência -, expressos mediante conceitos e noções, e o uso que deles são feitos por parte 
dos atores do Mundo do Trabalho (governo, empresários e trabalhadores), principalmente, a partir de 1995, com a promoção por parte do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil - MTE, do Plano Nacional de Educação Profissional -PLANFOR. A promoção de ações regulares a partir de então - 
financiadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, incorporou, como "questão de ordem", termos carregados de significados e fundados em outros países, como competências, habilidades e empregabilidade, sem as necessárias mediações. Estes termos estariam sendo usados como 
resposta à crise do emprego enfrentado atualmente pela sociedade e subsidiando a adoção de políticas públicas no campo do emprego e da educação. Com ênfase nesta nova terminologia, foram estruturadas políticas de reforma da educação brasileira, tendo como referencial a dissimulação proporcionada pelo 
PLANFOR. A elaboração de Leis, Decretos, Parâmetros e Diretrizes Curriculares no campo da educação e, a introdução de Sistemas de Avaliação, como o SAEB, ENEM e PROV ÃO, estariam preparando o País para a adoção de Centros de Certificação de Competências. Estes teriam por finalidade, a 
certificação dos trabalhadores da mesma forma como são certificados produtos e processos com base nas normas ISO 9000 e 14000, revelando assim uma vinculação exacerbada da educação às demandas do setor produtivo. A adoção de tais instrumentos estariam se configurando na construção de novos 
comportamentos, de um dever-ser, em oposição ao caráter social da qualificação. Assim, para os trabalhadores a construção das suas trajetórias passaria a ser determinada não mais por processos de aquisição de conhecimentos - seja na escola ou no processo produtivo, e validada socialmente -, mas pela 
dependência cada vez maior dos desígnios do capital que os concebe na forma de demonstração de resultados. Para tanto, as orientações da psicologia behaviorista e da Teoria do Capital Humano - TCH são reelabordadas para dar sustentação a esse movimento e com base na noção de competência, estariam se 
operando modelos de avaliação, que teriam sido produzidos pelo atual processo de reestruturação produtiva. Uma visão determinista entre a base técnica e o conteúdo dos saberes é que teria propiciado o elemento concreto para a adoção de tais práticas no campo da educação. Para atingir tais objetivos, o 
Estado contou com importante aliado para a dissimulação da noção de competência. Sua difusão ocorreu por intermédio das Centrais Sindicais e dos Sindicatos de Trabalhadores, que se beneficiaram de volumosos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Na tentativa de encontrar formas de 
financiamento da estrutura sindical, os sindicatos se enredaram no discurso da qualificação e acabaram por reproduzir, com raras exceções, os "conceitos" formulados pela política estatal. A dissimulação e a difusão dos novos "conceitos" exigidos pelas novas formas de organização da produção e seus efeitos 
foram avassaladoras sobre o mercado de trabalho, onde sucumbiram, inclusive, àqueles que deveriam ser seus principais críticos. Isso explicaria, em boa parte, o sucesso alcançado pelas novas práticas no campo educacional
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O objetivo deste estudo é fazer uma análise sobre a educação profissional e seu desenvolvimento no estado de goiás durante os anos 90. A análise está centrada no programa de expansão da educação profissional (proep) no contexto das transformações atuais no campo político e econômico que são o 
neoliberalismo e a reestruturação produtiva, com suas determinações na reconfiguração do papel do estado no que se refere à definição das políticas sociais e das formas variadas de aplicação dos processos de trabalho fordista e toyotista. Neste quadro teórico e político são analisadas as relações entre educaçao 
e trabalho e seus desdobramentos na configuração de uma "nova" pedagogia do capital, centrada na construção da subjetividade de um trabalhador vinculado aos interesses do capital que utiliza suas capacidades manuais e intelectuais para o pleno funcionamento da produção. A materializaçao desta realidade 
no âmbito do ensino profissional se faz através do programa de expansão da educaçao profissional (proep), elaborado pelo ministério da educação e desenvolvido pelas secretarias estaduais. Este trabalho analisa sua aplicação no estado de goiás, e a forma como se dá sua concretização em sintonia com as 
determinações anteriormente apontadas nos processos do neoliberalismo/reestruturação produtiva. Este estudo analisa a separação entre o ensino médio e profissional, que aprofunda a dualidade e a segmentação social e educacional presentes na história desta modalidade de formação, reafirmando e reforçando 
desta forma consequências perversas para grande parte da população, como a persistente dualidade social, a precarização e instabilidade da vida social
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O presente trabalho é um estudo da política educacional para formação contínua de professores, através da modalidade à distância, tendo como objeto principal o programa tv escola. Discute a reforma do estado brasileiro, confluindo nas políticas públicas para educação básica, em especial, para o programa de 
formação continuada de professores e descreve uma pesquisa desenvolvida em escolas públicas estaduais de anápolis, onde se verifica de perto o funcionamento e a organização da recepção da tv escola. A investigação foi realizada em três etapas. Na primeira, fez-se um levantamento g eral da situação da tv 
escola em 37 escolas estaduais urbanas do município de anápolis. Na segunda, definiu-se uma amostra intencional de oito escolas a serem observadas. E, na última etapa, foi aplicado um questionário aos professores dessas oito escolas. Os resultados da investigação indicam as dificuldades de implementação 
do programa tv escola nas escolas pública e a tentativa da secretaria de educação a distância (seed) em responsabilizar as unidades escolares ppor seu baixo desempenho. O estudo conclui que programa tv escola nao se constitui efetivamente enquanto espaço de formação contínua de professores, porque 
propicia uma formação aligeirada, baseada somente na veiculação de programas educativos. Para formar os professores de maneira contínua, usando da tecnologia à distância, o mec terá necessariamente, de reorientar as políticas públicas para formação continuada de professores
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A temática desta investigação é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), uma política pública federal que propõe a articulação da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. Através do 
estudo de caso sobre a trajetória de implantação do programa, no Campus Charqueadas, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a pesquisa propõe-se a analisar o contexto da prática. Para tanto se baseia nos trabalhos de Ball, Bowe e Mainardes, utilizando conceitos da abordagem de ciclo de políticas e em 
questões propostas para analisar o referido contexto da política pública. Tal abordagem afirma que tanto os professores como os demais profissionais implicados na implementação de uma política têm papel ativo nesse processo, incluindo a interpretação e a reinterpretação da política. Logo, seus pensamentos, 
crenças e vivências têm implicações na implementação. Para a análise, foram utilizadas três dimensões: as trajetórias profissionais (vínculos com Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos); o encontro com a política; o (re) desenho da política. Ao dar vez às vozes dos atores responsáveis pela 
implementação, a pesquisa busca mostrar o significativo papel do sujeito nas políticas públicas e o quanto estas estão sujeitas a sofrer mudanças em seu desenho original quando efetivadas.
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No presente trabalho verificamos como as propostas educacionais expressas no PROEM -- Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná, no período de 1995-1999, considerando seus vínculos com o BID/BIRD e as condicionalidades requeridas para o financiamento externo mediante 
contrapartida, respondem a motivos financeiros e desempenham importantes funções ideológicas. Demonstramos como, o referido Programa, ignora as condições particulares do mercado de trabalho brasileiro, derivado das formas peculiares de acumulação capitalista no Brasil, e é mais ideológico e movido 
por interesses financeiros, do que funcional e ?produtivo? para as metas que proclama. Para tanto, efetuamos uma análise das propostas do Programa, dentre elas, a questão da preparação básica para a cidadania e o mundo do trabalho, bem como o propósito de ampliar o acesso, a organização, a regionalização 
da oferta e o objetivo de possibilitar a empregabilidade e competitividade de seus egressos, incluindo a otimização dos recursos humanos, financeiros e de infra-estrutura. Examinamos, também, as implicações do financiamento e endividamento externo do Programa, através do empréstimo contraído com o 
BID -- Banco Interamericano de Desenvolvimento
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 A proposta deste trabalho é fazer um mergulho nas redes de ações coletivas que atribuem sentidos políticos e pedagógicos aos processos de sociabilidades na favela da Rocinha. Trata-se de uma pesquisa nos/dos/com os cotidianos (FERRAÇO, CORINTA, NILDA ALVES, INÊS BARBOSA) de um 
movimento social de educação popular, o Pré-Vestibular Comunitário da Rocinha (PVCR), situado em uma das maiores favela da América Latina. O PVCR tem como mote e bandeira principal da sua ação política e pedagógica a integração e o acesso de jovens e adultos moradores da Rocinha ao ensino 
superior público. Entretanto, tal iniciativa encontra-se enredada a outros projetos políticos que se atritam em um espaço de disputas por legitimações e domínio de território. Nessa conjuntura a própria investigação que segue não passou ilesa (neutra) nesses conflitos. Há marcas indeléveis dos tensionamentos 
na escritura deste texto. Tais marcas estão conjugadas às perspectivas epistemológicas e metodológicas defendidas (CERTEAU, PAIS). Nesse sentido, a questão central da pesquisa é compreender como o PVCR contribui para a emancipação social e intelectual (BOAVENTURA SANTOS, RANCIÈRE). 
Não tenho, com isso, a pretensão de esgotar o assunto, mas estar puxando fios de investigação que possibilite novas tessituras.
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O trabalho discute as políticas de educação à distância, particularmente o programa "um salto para o futuro" e suas conexões com os processos de formação continuada docente. Busca estabelecer as relações entre a reforma do estado, a reforma educacional e os processos formativos, a partir dos aspectos que 
compõem as dimensões políticas, funcionais e pedagógicas do programa. Para além do olhar restrito à sua funcionalidade, a pesquisa analisa também temas, como novas tecnologias, conhecimento e formação continuada de professores; procura discutir a estreita relação entre o estado e as políticas públicas, 
que tem sofrido alterações substantivas nos padrões de intervenção, gestão e redirecionamento das politicas educacionais; estrutura-se a partir da modalidade de estudo de caso; e busca demonstrar que a singularidade da análise do programa possibilita a apreensão de fenômenos recorrentes em contextos 
ampliados de sua inserção. Para tal, toma duas unidades específicas de análise: os trabalhos realizados num teleposto do interior do estado de goiás e a série debates contemporâneos "violência e escola", para discutir as questões do individualismo, do pragmatismo, da prevalência do senso comum e da 
apropriação tecnocrática das novas tecnologias. Os resultados da pesquisa indicam que o programa "um salto para o futuro" não se constitui efetivamente enquanto espaço de formação contínua de professores, porque propicia uma formação a-crítica, expressada num receituário que reforça a prevalência do 
"saber fazer" como condição que dá sustentação ao "saber docente". Portanto, a política que propõem as diretrizes do programa confirma a retórica e a prevalência da quantidade sobre a qualidade; do fazer sobre o saber; do senso comum sobre o conhecimento sistemático
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Esta dissertação aborda os limites e os avanços do processo de implantação do Programa Federal de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED - no Estado do Rio Grande do Sul na gestão Olívio Dutra (1999-2002), analisando suas contradições internas, relativas às dinâmicas e definições da SE, e 
externas, relacionadas com a Reforma no Ensino Médio implementada durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Dialogando com o referencial teórico de Gramsci, em especial os conceitos de “revolução passiva” e “hegemonia” demonstro, ao longo do trabalho, que a Reforma constitui-se 
como resposta à reestruturação produtiva, a globalização econômica e a supremacia ideológica do neoliberalismo e da terceira via que, em seu conjunto, redefiniram o papel do Estado visando superar a crise do sistema do capital. Neste sentido, tem grande relevância o papel desempenhado pelos organismos 
internacionais, em especial o BID, na definição das metas, objetivos e metodologias presentes nas políticas públicas implementadas para esta etapa da educação básica no Brasil e demais países da América Latina e do Caribe. A análise do PROMED/RS permite compreendê-lo articulado aos pressupostos do 
governo de Olívio Dutra, de construção de uma esfera pública para controle do estado, da democracia participativa, com o envolvimento da cidadania na definição das políticas, e da garantia e universalização dos direitos sociais. Em seu conjunto, esses pressupostos desenharam um papel para o Estado em 
bases diferentes das que estavam sendo implementadas pelo Governo Federal, em conjunção com as agencias financiadoras multilaterais. Portanto, o Programa no Rio Grande do Sul pode ser caracterizado como um espaço de disputa entre diferentes concepções que se influenciaram mutuamente
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As atividades da extensão universitária no Brasil têm sua história fortemente vinculada à idéia de prestação de serviços à comunidade. A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) é de implantação recente, fundada sobre um projeto voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão, cujo objetivo central ? 
formar pessoal altamente qualificado para o pólo tecnológico regional de Campinas, interior de São Paulo, e desenvolver tecnologia nacional em campos importantes para economia do País ? aproximou-a do setor produtivo. Em seu projeto, como em sua história, o conceito de extensão não fugiu à regra geral. 
As atividades da Escola de Extensão da UNICAMP (Extecamp), órgão criado para gerenciar o ensino na extensão da Universidade Estadual de Campinas, tiveram um crescimento vertiginoso no período em destaque, 1998-2001. O perfil da universidade tem papel fundamental nesse crescimento e na 
configuração da Escola. A reflexão do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, instituído em 1987, resultou numa conceituação da extensão como perspectiva de interação e promoção social, a ser subsumida pelo ensino e pela pesquisa na universidade. Uma 
transformação conceitual dessa natureza implica repensar a própria Universidade. É nesse contexto que procuramos discutir novas e amplas perspectivas para a UNICAMP, tão bem sucedida em seu projeto original
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O presente trabalho parte de uma discussão geral sobre o papel do Banco Mundial na organização política e econômica dos países em desenvolvimento, buscando esclarecer os interesses que permeiam as propostas educacionais propagadas por este organismo internacional via acordos de empréstimo. O eixo 
central dessa pesquisa é a investigação dos processos de elaboração e de implementação do Projeto Nordeste para Educação Básica em nove estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), enfocando em particular o Piauí. O objetivo é elucidar os 
condicionantes políticos e econômicos desses processos, tendo como foco as relações entre Banco Mundial, governos federal, estaduais e municipais, e dessas diversas instituições entre si. Assim, resgata-se o histórico de elaboração e implementação do Projeto Nordeste para Educação Básica e discute-se as 
influências dos interesses políticos e econômicos dos diferentes agentes envolvidos nos processos em questão. A pesquisa tem como referência obras de alguns autores que adotam como perspectiva o materialismo histórico e dialético: Paro, Camargo, Oliveira, Cunha, Frigotto, Gentili, Silva e Leher. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa, pautada no estudo de documentos produzidos pelo Banco Mundial, pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação do Piauí e na abordagem de 28 sujeitos que participaram da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Nordeste nas esferas federal, 
estadual e municipal. A investigação revelou que, desde a elaboração, o Projeto sofreu interferências ocasionadas por interesses político-partidários e econômicos, resultando em problemas de formato durante a implementação, que se agravaram com a troca de gestores, provocando a descontinuidade das 
políticas educacionais nos Estados. No âmbito da relação entre os diferentes agentes envolvidos, verificou-se também que os diversos interesses interferiram, principalmente, nos critérios de distribuição das ações do Projeto nos Municípios. No que se refere à relação com o governo brasileiro, verificou-se que 
o Banco Mundial impõe normas e regras que condicionam todo o processo de implementação do Projeto, instituindo, como estratégia para a mudança no padrão de gestão, uma lógica que favorece a competitividade entre os Estados, a partir do uso de mecanismos como as Metas Anuais de Gerenciamento 
Eficiente e o Fundo Competitivo, com o objetivo de reduzir a máquina administrativa. Quanto aos condicionantes econômicos, constatou-se a influência de interesses durante todo o processo de implementação do Projeto, envolvendo: gestores ansiosos por recursos adicionais para a efetivação de sua política 
partidária, empresas privadas interessadas no acesso aos recursos estatais e o próprio Banco Mundial, que se aproveita desses Projetos para impor abertura de mercado para o capital internacional e propagar a ideologia neoliberal.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200274433002010001P6

rosana maria 
nogueira

jose roberto rus 
perez

O programa nacional de alimentação 
escolar como uma política publica : o 
caso de campinas-sp

politicas, 
administracao e 
sistemas 
educacionais

escolas ; organizacao e 
administracao ; politicas publicas ; 
politica social

O objeto de análise é a gestão do Programa de Alimentação Escolar, no município de Campinas-SP, especialmente no período compreendido entre 1997 e 2000. Trata-se de estudo no campo de avaliação de programas sociais, cujo objetivo é acompanhar a implementação do modelo de gestão terceirizado do 
Programa de Alimentação Escolar ex post, sendo instrumento de análise um vasto levantamento documental, bibliográfico e da legislação pertinente, além de material de imprensa e depoimentos. Foi utilizada como referência a avaliação do Programa de Alimentação Escolar no nível nacional, possibilitando 
identificar os condicionantes políticos, administrativos e técnicos na sua implementação em Campinas. Considerando que o Programa de Alimentação Escolar é implementado e gerenciado por órgão público relacionado à política educacional, neste caso, pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, é 
nesse espaço institucional que foi analisada a história desse Programa desde os primórdios e a história da sua implementação no Município, destacando a formulação e o processo de implementação da gestão terceirizada. A proposta é de análise e reflexão sobre como se deu, em Campinas, a gestão do 
Programa de Alimentação Escolar, que tem abrangência nacional, que conta com a maior densidade institucional das políticas públicas e vem, no entanto, encontrando obstáculos políticos, técnicos e gerenciais à sua frente, desde seu surgimento na década de 50. A análise foi realizada sob as dimensões 
políticas, organizacionais, financeiras e técnicas.
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Discute de modo amplo a temática da inclusão: aluno/escola/mundo, considerando o espaço da sala de aula e as interações dos alunos nesse espaço de interlocução. Reconhece a sala de aula como local de produção de significados que influencia na constituição de subjetividades, no qual ocorrem práticas de 
organização, de currículo e de afetividades que impregnam o pedagógico. São analisadas as estratégias utilizadas pelos alunos em defasagem idade-série, atendidos pelo Programa de Aceleração de Aprendizagem, e estudadas as possibilidades do sucesso escolar, a partir da dimensão da inclusão, tendo como 
enfoque principal o olhar dos alunos que fazem parte do Programa nestas duas turmas. Foi utilizada a pesquisa etnográfica, por contribuir significativamente para melhor entendimento dos processos interativos presentes nas relações dos alunos que se encontram nesta situação, considerando o espaço e o 
tempo educativos, na perspectiva do aluno como sujeito-agente, de modo a entender o processo de construção de estratégias que facilitam a aprendizagem. O trabalho de campo consistiu na investigação em duas escolas da rede pública, no Rio de Janeiro, através do levantamento de dados, da observação 
participante, de entrevistas com alunos, professoras, diretora, coordenação pedagógica, e de gravação em áudio e vídeo de aula nessas escolas, além da análise de trabalhos executados pelos alunos. A contribuição desse estudo está na possibilidade de suscitar novos desafios a alunos e professores no ambiente 
pedagógico, para a inclusão de alunos considerados excluídos através de mais um programa do governo, embora ainda de caráter compensatório
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As três últimas décadas do século XX são, reconhecidamente, parte de um contexto no qual ocorrem profundas transformações econômicas, políticas e sociais e se observa um profundo e intenso debate sobre reformas do Estado, da economia e da sociedade. A partir desse contexto, esta pesquisa busca 
interpretar as políticas públicas de educação de jovens e adultos, ao examinar criticamente as relações entre os âmbitos Estado e Sociedade Civil, no atendimento das demandas por serviços sociais de educação. A pesquisa faz uma retomada da história da educação de jovens e adultos expondo a precariedade 
da oferta educacional para os primeiros anos de escolaridade com ênfase na formulação e implementação de políticas públicas de educação. Aborda ainda os conceitos de parceria, público, privado e público não estatal, explicitando os elementos que provocaram mudanças no enfoque do debate da relação 
entre Estado e Sociedade e destacando a tendência das reformas para a construção de um novo modelo de Estado, que estimula a parceria entre Estado e Sociedade Civil, levando a novos padrões de gestão dos serviços públicos. Apresento o Programa Alfabetização Solidária – PAS como objeto de estudo, 
uma iniciativa que se utiliza da parceria entre órgãos públicos, organizações da sociedade civil, universidades e empresas, no período de 1996 a 2002. Utilizo para o estudo o referencial teórico e metodológico da análise de políticas públicas para realizar os apontamentos sobre a história da educação de jovens 
e adultos no Brasil e, em seguida, examinar os novos padrões de gestão das políticas educacionais. Finalmente, é analisado o processo de implementação do Programa, buscando identificar suas inovações, seus limites, seus conflitos com base nas categorias de análise previamente definidas levando em conta 
sua gestão financeira e pedagógica e seu papel social. Trata-se de mostrar que as reformas imprimidas pelo Estado na última década do século XX apresentaram a crise do Estado como tema central e sua reforma como elemento indispensável para o fortalecimento da Sociedade Civil. Assim, o que se observa, 
neste contexto de ressignificação da visão de Estado e Sociedade Civil, é a ocorrência de distintas práticas de parceria e diferentes concepções do que possam representar para a gestão e implementação de políticas públicas de educação.
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Esta dissertação de Mestrado apresenta como foco de investigação a produção textual de jovens e adultos que integraram turmas de alfabetização no programa governamental Alfabetiza Rio Grande, que se desenvolveu entre os anos de 2003 e 2006, no Estado do Rio Grande do Sul. O material empírico da 
pesquisa constitui-se de 47 textos que integraram a publicação da Secretaria de Estado da Educação do RS, em 2005, intitulada “Jovens e Adultos: ressignificação dos saberes no mundo letrado”, da série Cadernos Pedagógicos 2005/2006. De um conjunto de 124 produções textuais de alunos que freqüentaram 
o programa durante os anos de 2005/2006, examinou 47, a partir do eixo temático “importância de voltar a estudar”, produzindo três categorias apresentadas no capítulo das análises. Tal distribuição foi assim categorizada: “a presença dos mitos constituindo verdades”, “referências aos usos sociais da escrita e 
da leitura” e “a ‘escrita de si’”. Contando com o aporte teórico-metodológico dos Estudos Culturais e dos Estudos de Alfabetismo, esta pesquisa olha para o sujeito construído e identificado como “analfabeto” buscando fugir das narrativas canônicas, ao “desnaturalizar” sua invenção, buscando suas origens. 
Os Estudos Culturais apresentam um entendimento de cultura que não faz distinção entre alta e baixa cultura tratando todas as manifestações culturais como práticas de significação. Dessa forma, permitem lançar um olhar de estranhamento sobre os discursos que envolvem a invenção dos termos 
“alfabetismo” e “analfabetismo”, bem como discutir a forma como acontece sua “materialização” nos discursos, por meio da análise das representações que recebem as equações alfabetização e escolarização e alfabetismo e escolarização e, assim, evidenciar as continuidades e os deslocamentos por que 
passaram determinados mitos que influenciaram a escolarização da população, desde o século XIX até o século XXI, traduzidos em progresso econômico, social e individual e sua relação com a capacidade para o emprego. O trabalho foi elaborado contando com a contribuição de autores como Iole Maria 
Faviero Trindade, Rosa Hessel Silveira, Jorge Larrosa, Brian Street, Harvey Graff, Jenny Cook-Gumperz, Alceu Ferraro, Alfredo Veiga-Neto, dentre outros. Ao olhar para as produções dos alunos, fazendo uso da análise textual, esse estudo examinou alguns dos “mitos” em relação às expectativas da 
alfabetização e de escolarização desses alunos, os usos sociais que fizeram da escrita e da leitura, bem como as habilidades que demonstraram de seu uso e o quanto a “experiência de si”, através da escrita, pode aproximá-los de um (re)conhecimento maior ou menor do domínio dessas competências. Pontuou, 
também, que as práticas de leitura e escrita, uma vez estando presentes em suas tarefas cotidianas, poderiam lhes estimular a buscar cada vez mais a competência nos seus usos. De certa forma, tal sentido, atribuído a essas práticas, parece promover a “desmistificação” de determinadas crenças “salvacionistas” 
e “redentoras” que cercam a alfabetização e o alfabetismo.
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Após o sancionamento da LDB 9.394/96, foi baixado o decreto 2.208/97 que separou a educação profissional da educação geral no Estado do Paraná, situação revertida desde 2003, quando a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná – SEED-PR, por meio do seu Departamento de Educação 
Profissional -DEP, iniciou as discussões para a implantação do Ensino Médio na modalidade Integrado nas escolas públicas estaduais. Esta modalidade, que prevê a integração da educação profissional ao ensino médio regular, foi implementada em 2004 neste Estado. Nesse contexto emergiu o problema: o 
atual ensino médio, na modalidade integrada, está efetivamente possibilitando a integração entre a educação profissional e a educação geral? Desta forma, o objetivo geral dessa pesquisa é conhecer os caminhos percorridos pelas escolas públicas no processo de implantação da nova concepção de educação 
profissional proposta pelo DEP/SEED-PR. Como objetivos específicos temos: investigar como os professores têm integrado os conhecimentos gerais e os conhecimentos profissionais no dia a dia da escola; levantar quais são as condições estruturais das escolas no período da implantação. Essa investigação se 
justifica devido à necessidade de romper com a característica histórica do ensino médio no Brasil, a dualidade, que segmenta em modelos distintos a formação escolar ao encaminhar os estudantes ao ensino superior ou ao mercado de trabalho, tendo como critério a origem de classe. A pesquisa foi estruturada 
da seguinte forma: no primeiro capítulo, através de uma pesquisa bibliográfica, fizemos uma síntese histórica da educação profissional no Brasil, chegando à Lei nº 9394/06, ao decreto nº 2208/97 e ao decreto nº 5154/04. No segundo capítulo nos debruçamos sobre o Programa de Expansão, Melhoria e 
Inovação no Ensino Médio do Paraná – PROEM, que segmentou a educação geral e a educação profissional em sistemas paralelos, relegando a segunda, em grande parte, à iniciativa privada. E, no terceiro capítulo, analisamos os documentos que subsidiam e propõem a integração entre educação geral e 
educação profissional do Estado do Paraná, confrontando-os com os dados coletados em entrevistas e visitas a uma escola pública da rede estadual de ensino do Estado do Paraná. O resultado da investigação mostra que a avançada proposta de integração que subsidia o processo estudado não se efetiva na 
prática, principalmente, entre outros motivos pontuais, porque a dualidade histórica da educação brasileira se origina na contradição fundamental entre as classes sociais da sociedade capitalista. Outra síntese possível é que uma positividade da reintegração da educação profissional à educação geral está na 
retomada da discussão conceitual sobre a educação politécnica, proposta que tem importância imediata e histórica para a classe trabalhadora.
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Em sua trajetória histórica, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil esteve, na maior parte do tempo, relegada ao segundo plano pelas políticas governamentais. A partir da década de 90 do século XX, deslocada das políticas públicas de educação instituídas pelo governo federal do período, foi realizada 
como política assistencial e instituída, prioritariamente, na forma de campanhas de alfabetização. Definida como atribuição dos Municípios, mas sem destinação orçamentária, passou a ser assumida por eles e financiada com recursos próprios, sem uma orientação nacional. Por sua vez, o ensino profissional, 
no mesmo período, sofreu alterações profundas em suas propostas pedagógicas e regulamentação institucional. Estabeleceu-se a separação entre o ensino médio e o ensino técnico, além da criação de um sistema de educação profissional hierarquizado em diferentes níveis - básico, técnico e tecnológico, 
conferindo à organização da educação brasileira um traço marcadamente dualista. A educação profissional básica, sustentada com recursos públicos, por meio do Plano Nacional de Qualificação/ PLANFOR - MTE, visando atender às novas demandas de qualificação e re- qualificação do mercado de trabalho, 
surge como alternativa de "educação" aos trabalhadores que apresentavam baixa escolaridade e qualificação, e, em conformidade com o discurso da empregabilidade, como solução para os problemas de desemprego. Contrapondo-se à orientação federal, é criado, no ano de 2002, na cidade de Santo André, no 
Estado de São Paulo, um programa que propunha integrar as duas dimensões: a educação escolar básica e a denominada educação profissional básica, através de um feixe de políticas articuladas que viessem a incorporar as reivindicações de setores e organizações populares relativas à formação profissional. 
Este trabalho analisa o Programa Integrado de Qualificação - PIQ desenvolvido no Município de Santo André, desde sua implantação, em 2003, até o ano de 2006. A pesquisa foi realizada a partir de fontes documentais oficiais, questionários aplicados em alunos, e entrevistas com os demais participantes - os 
professores, assistentes pedagógicos, coordenadores de entidades conveniadas e diretores do Programa -, com o objetivo de apreender o seu percurso histórico, relacionando as informações oficiais às representações/ interpretações dos diferentes agentes sociais que dele participam. Os resultados indicam que 
parte das proposições do PIQ não se concretizou, e que os diferentes agentes têm interpretações diversas, por vezes, antagônicas, dos processos que levaram a essa situação. Questões de ordem externa, como as dificuldades existentes, no âmbito legal, de financiamento da Educação de Jovens e Adultos e da 
qualificação profissional, associadas àquelas encontradas junto aos órgãos que sancionam as contas públicas e têm entendimentos diferenciados do investimento em educação, assim como as questões internas, relativas à gestão do PIQ, levaram à readequação do Programa, comprometendo os seus objetivos 
iniciais. Apesar dos obstáculos existentes, o Programa Integrado de Qualificação apresenta potencialmente condições para constituir-se em importante alternativa educacional à população trabalhadora, principalmente em um cenário de mudanças das políticas públicas, no âmbito federal, favoráveis às suas 
orientações, desde que, as dificuldades apontadas neste trabalho, sejam consideradas.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200810033002010001P6

fernando claudio 
prestes motta

Identidade e autonomia da escola 
pública: o projeto das escolas-padrão

cultura, organizacao 
e educacao

Com a reorganização da produção e a evolução das mudanças na base técnica do trabalho, observe-se a transformação dos contextos da experiência social. Esse cenário traz novas questões nos pianos econômico-social, éticopolítico e educacional. Está em crise um projeto político-pedagógico que vem 
sustentando a organização escolar e as formas de conduzir o ensino, desde o século XVIII, quando a utopia iluminista instituiu a escola pública, como lugar social destinado à formação do cidadão e da força de trabalho. A razão iluminista derivava da consciência de uma razão baseada em valores éticos. O 
desenvolvimento da visão racionalista no mundo da produção instituiu uma racionalidade instrumental que caracteriza a alienação contemporânea e a dominação tecnoburocrática. A atual estrutura burocrática dos sistemas de ensino é a expressão da razão instrumental. O conteúdo deste trabalho são reflexões 
em torno desses temas. Na segunda parte, passam pelo "chão da escola", analisando as propostas do projeto das Escolas-Padrão de 1991. A interpretação da execução do programa foi feita também, a partir da ótica dos agentes educacionais e da "realidade vivida" nas escolas. Devido a descontinuidade 
administrativa, o programa foi interrompido em 1994. As experiências relacionadas com gestões participativas e os modelos propostos por elas representaram um momento significativo na escola pública brasileira. Na parte final do trabalho, essas propostas, que enfatizavam a autonomia como condição para a 
construção de uma identidade da escola, são pensadas partindo da discussão que coloca o papel transformador e crítico da Educação na modernidade. O quadro teórico deste século é de "muitas dúvidas e poucas certezas", portanto, muito diferente da idéia iluminista de que a razão poderia emendar e dominar 
o mundo. Procura-se pensar e perceber os contornos de um novo horizonte de utopia na escola, a partir de uma prática educacional libertadora e na perspectiva de mudanças socials.
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O presente estudo tem como objetivo analisar o programa REAJA – Repensando a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, implantado em 1997 no município de Vitória da Conquista-BA, com vistas a identificar sua trajetória desde sua criação até os dias de hoje. O REAJA foi implantado para atender à 
educação inicial de pessoas adolescentes, jovens e adultas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na infância ou adolescência. Com vistas à melhor contextualização do REAJA como política pública, optou-se por contextualizar a história da educação de jovens e adultos no Brasil, no Estado da 
Bahia e na cidade de Vitória da Conquista, além de caracterizar o contexto investigado do ponto de vista demográfico e socioeconômico. Também foram destacadas as legislações que permeiam a EJA na esfera federal e municipal. O processo de investigação se deu por análise de documentos recolhidos junto 
à Secretaria Municipal de Educação da cidade Vitória da Conquista – BA, observação em espaços escolares, realização de entrevistas com ex-coordenadores do Programa, representante da SMED e com professores que atuam no REAJA desde a sua implantação. Também foi utilizada a técnica de aplicação de 
questionários para coletar dados junto a alunos e a professores que atuam com ensino para pessoas jovens e adultas na rede pública municipal e estadual do município em estudo. Durante a análise dos dados coletados, buscou-se identificar pontos positivos e negativos decorrentes do programa e as 
conseqüências de sua trajetória na prática docente atual. Comenta-se sobre expectativas de docentes e discentes, além das questões objetivas e subjetivas do trabalho docente. Foram levantados dados sobre índice de matrículas, aprovação, repetência e evasão, além de destacar aspectos sobre o perfil dos 
alunos. Constatou-se que o REAJA passou, ao longo de sua existência, por três fases principais, e cada uma delas tem suas especificidades conforme as expectativas do dirigente que estava no comando da SMED e na coordenação do Programa.
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Esta dissertação possui como tema as Políticas da Educação de Jovens e Adultos, num resgate histórico de suas principais ações, focalizando, principalmente aquelas ocorridas no município de Uberlândia-MG, no período de 1982 à 2000, ressaltando os seus principais desafios para implantação e manutenção 
do programa municipal para erradicação do analfabetismo (PMEA). Para realização desta pesquisa, foram utilizados levantamentos e análise de dados estatísticos, documentados institucionais, entrevistas orais com ex-secretários de educação, coordenadoras, orientadoras educacionais, professores e alunos do 
PMEA. O trabalho está organizado da seguinte maneira: Um breve histórico da educação de jovens e adultos no Brasil; em seguida, retrataremos as experiências na educação de jovens e adultos no período de 1982 à 2000, dando ênfase ao programa municipal de erradicação do analfabetismo, resgatando a sua 
história e com um enfoque especial, as suas condições de funcionamento no ano 2000. Este estudo toma a educação de jovens e adultos como um direito social, caminho de uma cidadania moderna, ressaltando a sua importância e as mudanças na qualidade de vida que dele se utilizaram.
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A pesquisa investigou os impactos de um programa federal de transferência de rendas para jovens pobres na sua escolarização. Analisou-se a relação entre programas sociais de transferência de renda e a escola, indagando em que medida a inserção de jovens pobres em tais ações interferem, ou não, na sua 
experiência escolar. Verificou-se a concepção de juventude e de políticas públicas para juventude que caracterizava o Programa e a relação juventude e escola. Realizou-se um estudo de caso em um núcleo do Programa Agente Jovem selecionado entre os 60 existentes na capital, a partir de três critérios 
básicos: que tivesse uma avaliação positiva segundo os impactos desejados pelo programa, que fosse uma experiência estruturada há pelo menos dois anos e que tivesse maior número de jovens freqüentando o programa há mais de seis meses. Esses critérios visavam garantir que o estudo de caso permitisse se 
debruçar sobre uma experiência próxima à forma como foi concebido o Agente Jovem, no município de Belo Horizonte. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que combinou diversos instrumentos de coleta de dados: análise documental, questionário fechado, entrevistas e observação participante. Dentre as 
conclusões da pesquisa, destaca-se a constatação de que os impactos do Agente Jovem quanto à escolarização de jovens pobres estava relacionada à aquisição de habilidades individuais que favoreciam a postura dos jovens na escola. No entanto, a trajetória escolar de cada um não dependia exclusivamente 
dessas habilidades, mas era definida de acordo com as estratégias e experimentações que esses jovens construíam ao longo de sua vida social e escolar.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20088132001010001P7

simone cecilia 
pelegrini da 
silva

Políticas para o desenvolvimento da 
educação profissional: o e-tec brasil

historia e filosofia 
da educacao

educacao; teoria critica da sociedade; 
novas tecnologias

Esta pesquisa tem a intenção de colaborar com os estudos e discussões acerca da Educação Profissional de nível médio e sobre a relação dialógica entre educação e técnica. O problema de estudos se estabelece no âmbito do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, denominada e-Tec Brasil, que visa a 
expansão da oferta da educação profissional de nível médio, por meio do fortalecimento das estratégias de educação a distância das escolas de ensino técnico, para a ampliação da oferta de vagas a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). A tese atenta-se em analisar a iniciativa de inclusão 
digital e social através do programa e-Tec Brasil e sua relação com a ampliação da cidadania, questionando a deliberação do Estado na transferência da responsabilidade da educação profissional às máquinas e à autonomia do aluno; questiona, ao mesmo tempo, a qualidade da oferta de cursos 
profissionalizantes virtuais e a adequação de suas competências ao mercado de trabalho. O referencial teórico está centrado na Escola de Frankfurt, especialmente em Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse, em diálogo com pensadores contemporâneos e críticos do capitalismo. O material 
utilizado na pesquisa se compõe de documentos oficiais do governo federal como leis, decretos e acordos em que o Brasil é signatário, principalmente o documento oficial sobre “O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, princípios e programas”, a Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da Educação Nacional e legaliza, em seu artigo 80, a Educação a Distância, e o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007, que institui o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil.
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O presente estudo analisa a formação proporcionada aos jovens atendidos pelo Programa de Trabalho Educativo (PTE) da Fundação para Infância e Adolescência (FIA)RJ. Para tanto, situamos nosso objeto no contexto do capitalismo nos anos de 1990, especialmente, no que diz respeito à organização do 
mundo do trabalho, onde destacamos o enfraquecimento do modelo taylorista-fordista, das políticas que levariam ao Estado de Bem-Estar, a precarização das condições de trabalho e da proteção social conquistada pelos trabalhadores, a tendência à redução salarial, além da ascensão das novas formas de 
gestão da mão-de-obra. Discutimos o tratamento dispensado, historicamente, à infância e à juventude pobres, analisando as políticas que para eles se voltam e a integração do PTE/FIA a este contexto. Destacamos, em especial, a década de 1930, quando a chamada questão social se torna assunto de 
intervenção mais sistemática do Estado brasileiro, chegando aos anos de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Passamos, então, a discutir a categoria formação que é central em nossa análise. Esta categoria é atravessada por contradições que revelam a sua diversa 
apropriação pelo modo capital: formar numa perspectiva interessada ou numa outra perspectiva, na intenção da ampliação das potencialidades humanas. Situando estas possibilidades, discutimos a formação na perspectiva da politecnia e da polivalência, apontando esta última como a mais próxima da ação 
formativa implementada no PTE. Por fim, apresentamos os dados empíricos da pesquisa, detalhando, a partir das entrevistas e de nossa própria experiência profissional, aspectos que apontam para a formação no Programa. Dentre os mais importantes, destacamos o aprendizado em serviço, os cursos e oficinas 
e a relação entre supervisor e bolsista. Concluímos com a idéia de que o modelo de formação predominante é o que remete à polivalência mas, na experiência, esta assume aspecto ainda mais empobrecido, por se construir especialmente sobre o trabalho simples. Certamente este quadro não está separado de 
um projeto de formação mais amplo, que se volta para os trabalhadores e que é fruto da divisão internacional do trabalho. Este modelo tem na LDB e nos processos de formação inicial e continuada de trabalhadores, a sua estrutura legal e se volta para os jovens trabalhadores pobres, que ao longo de suas vidas 
assumirão as ocupações mais simples. Por outro lado, quando a experiência acontece através do desenvolvimento de atividades menos simples, aliada ao reforço escolar, aos cursos e oficinas ? que não devem responder somente às demandas do trabalho, mas atender às necessidades e interesses dos bolsistas ? 
as possibilidades de uma formação menos conformadora e capaz de ampliar os horizontes e as expectativas dos jovens crescem
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Universidade e escola: uma via de mão 
dupla?. 

formacao de 
professores: 
tendencias e 
dilemas
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O estudo Universidade escola: uma via de mão dupla se propõe a investigar as repercussões da escola na universidade, via um projeto de parceria para a formação de professores. O campo de estudo é o Projeto de Parceria Universidade-Escola para Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação, 
que vem sendo desenvolvido pela PUC-Rio em parceria com seis escolas da 2a CRE da SME/RJ. Os informantes da pesquisa foram os estudantes e professores do Curso de Pedagogia e os professores das escolas parceiras. O estudo mostra que, apesar de ainda ser pequena a aproximação da escola com a 
universidade, ela se apresenta em reflexões de seus professores e em algumas ações desenvolvidas na interação ensejada por este Projeto. Estágios mais duradouros e participativos onde os estudantes não se comportam como meros expectadores possibilitam que estes, ao interagir com professores experientes, 
tenham melhores possibilidades de desenvolverem uma aprendizagem profissional. Isso permite reconhecer os professores experientes das escolas como co-formadores. O estudo traz também informações de estágios, realizados em parceria com escolas, na Universidade Laval do Québec, apresentando 
sugestões para estágios mais interativos. As análises feitas neste estudo permitem apontar a parceria como uma via promissora para a formação de professores
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 Projetos educativos escolares e práticas 
alfabetizadoras: os “contributos” da 
escola da ponte de portugal. 
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emancipacao

 Esta tese é o resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido na Escola da Ponte de Portugal, sob o título Projetos Educativos Escolares e Práticas Alfabetizadoras Emancipatórias: os ‘contributos’ da Escola da Ponte de Portugal. No que diz respeito à dimensão empírica, a abordagem metodológica adotada 
para realizar este estudo configurou-se como Estudo de Caso do Tipo Etnográfico, a qual concretizou-se por processos de observação sistemática e, em alguns casos, participativa do cotidiano da escola (no período que compreendeu set/2006 a fev/2007), por entrevistas realizadas com diferentes sujeitos deste 
projeto, e pela análise de documentos que configuram o projeto pedagógico da escola, tais como o Projeto Educativo Fazer a Ponte, o Contrato de Autonomia e de documentos legais emanados do Ministério da Educação Português. A questão central gira em torno do que está na base de projetos educativos 
escolares emancipatórios, e quais condições/contextos facilitam ou não a sua existência, e como recorte, o processo/prática alfabetizadora na sua dimensão inicial e como ela pode ser organizada no sentido da prática social-cidadã. Neste sentido, os objetivos que orientaram a investigação foram: - 
Compreender as condições que possibilitaram a configuração de projetos educativos emancipatórios e o desenvolvimento das práticas alfabetizadoras a partir do projeto; - Identificar e compreender as perspectivas teórico-metodológicas processo alfabetizador em questão; - Apontar as contribuições desta 
experiência para o campo da formação de professores, das práticas pedagógicas, em especial a alfabetização. A idéia defendida nesta tese é a de que ainda é possível acreditar e apostar na escola como espaço de construção educativa de experiências de vida mais cidadãs, solidárias. Com vistas a sustentação da 
mesma busquei em alguns conceitos/categorias como emancipação, autonomia, alfabetização como prática social e cidadania, além de outras que atravessam, porém, não com a mesma centralidade a base para o diálogo. Os autores com os quais dialoguei foram Freire; Sousa Santos; Leite; Janela e outros. 
Numa perspectiva compreensiva é possível dizer que a (re)significação desta experiência no quadro ou no campo dos estudos da escola e dos processos de alfabetização pressupõe compreender as trajetórias escolares como sendo caminhos provisórios e contextualizados que se vão construindo e reconstruindo 
em processos de negociação, conflitos e contradições com as situações e os sujeitos educativos nela envolvidos, sejam eles locais e ou universais.
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Esta dissertação de Mestrado examina três Programas do Projeto Piloto para Alfabetização de Crianças com Seis Anos do Estado do Rio Grande do Sul, que foi implementado a partir do ano de 2007 em algumas escolas públicas, em função da ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de 
duração. São eles: “Circuito Campeão”, do Instituto Ayrton Senna; “Alfa e Beto”, do Instituto Alfa e Beto e “Alfabetização Pós-Construtivista”, do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Ensino e Ação (GEEMPA). Contando com o aporte dos Estudos Culturais, que se propõem a discutir a 
invenção de conhecimentos, este estudo deteve-se na análise de materiais didáticos usados neste Projeto Piloto como produtores de “novas culturas de alfabetização”, dando ênfase à análise do material do Programa “Alfabetização Pós-Construtivista” do GEEMPA. Conta também os referenciais pós-
estruturalistas, a partir de autores como Michael Foucault, Jorge Ramos do Ó e Gilles Deleuze, reconhecendo este Projeto Piloto, como uma política pública, vinculada a uma racionalidade política voltada à produção de sujeitos mais eficazes para o mercado e a lógica neoliberal. Na análise textual da pesquisa 
são visibilizados os discursos presentes nos materiais didáticos desses três Programas, tais como o pós-construtivista, o do letramento e o dos métodos fônicos, fazendo um breve histórico da trajetória desses discursos nas últimas décadas. Problematiza o embate entre diferentes propostas de alfabetização 
presentes em tais Programas, além de questionar o estabelecimento de um padrão de alfabetização a ser alcançado pelos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos, mediante avaliações que definem a correspondente matriz de competências e habilidades cognitivas, discutindo também a 
participação de Organizações não Governamentais no processo de formação docente a partir de convite do Estado, considerando tais Programas como fornecedores de “pacotes educacionais”.
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 Ensinando a ser trabalhador: um 
estudo das representações no telecurso 
2000.

educacao basica e 
processos de 
exclusao social

Este estudo teve por objetivos identificar o perfil de trabalhador representado no Telecurso 2000 e configurar de que modo os adultos-trabalhadores participantes do Telecurso se vêem representados nas teleaulas. Com vistas a atingir os objetivos da pesquisa, foram observadas 10 teleaulas de Matemática e 10 
teleaulas de História do Brasil, em nível de Ensino Fundamental, examinados documentos, realizadas entrevistas e utilizada a técnica da associação livre junto a quatro trabalhadores. A caracterização do projeto Telecurso 2000 foi desenvolvida a partir de roteiro para a análise de produtos televisivos proposto 
por Fischer (2001). A problematização acerca das representações sociais, com base nos estudos de Moscovici (1978), buscou estabelecer um movimento entre a análise do produto midiático e a escuta dos telealunos. A análise das representações acerca do trabalhador, projetadas nas teleaulas e presentes nos 
documentos examinados, apontou a pretensão do Telecurso 2000 de formar um trabalhador ?adequado? ao modelo de produção flexível, também denominado, modelo de produção Toyotista. A análise das entrevistas revelou, por sua vez que os entrevistados não se viam representados nas teleaulas do 
Telecurso 2000 e não percebiam o referido projeto como voltado para o mundo do trabalho.
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 Programa escola aberta: espaço de 
inclusão, socialização e disciplinamento 
de jovens da periferia urbana no 
município de alvorada/rs.

cultura, curriculo e 
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de periferia; disciplinam

Esta Dissertação tem como objetivo visibilizar as práticas propostas pelo Programa Escola Aberta, em uma escola estadual no município de Alvorada/RS, para atender a comunidade e, preferencialmente, os jovens daquela periferia, visando a detectar como tais práticas vêm operando sobre a conduta dos 
mesmos e, como tais práticas são vividas por eles. Esta investigação se sucedeu em uma trajetória de cunho etnográfico. Para tanto utilizei, sob uma perspectiva pós-estruturalista, como aporte teórico os Estudos Culturais em Educação, utilizando-me também de algumas ferramentas foucaultianas. O presente 
estudo analisou práticas desenvolvidas dentro do Programa Escola Aberta na referida instituição com o propósito de visualizar como as mesmas estariam atendendo aos interesses de jovens de periferia e através de tal proposição, contribuindo para a inclusão social dos mesmos, constituindo-os assim como 
indivíduos mais produtivos para a sociedade. Por meio de observações do desenvolvimento do programa em tal escola, bem como das análises das entrevistas feitas aos dirigentes do mesmo e aos jovens participantes da investigação, foi possível perceber que o programa, naquela localidade, mostrou-se 
produtivo para aqueles aos quais se destina ao proporcionar um espaço de lazer, socialização e aprendizagens; possibilidade essa que contribui para a constituição de sujeitos mais comprometidos com aquele espaço público, gerando assim a redução da violência escolar durante os finais de semana. Também 
foi possível inferir que o programa, naquela escola, investe em mecanismos disciplinares para controlar e regular a conduta daqueles jovens, visando a aumentar a produtividade desses sujeitos nos processos sociais, possibilitando assim sua inserção nos mesmos.
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A gênese desta pesquisa encontra-se nas práticas educativas informais ou formais intrínsecas às experiências de economia (popular) solidária. As mediações pedagógicas oportunizadas, especificamente, por empreendimentos de trabalho associado constituem-se no foco desta tese situada no campo da 
educação e trabalho. Embora economicamente frágeis, nelas a educação popular ressignificada dispõe de um campo fértil, gerador de possibilidades educativas formadoras de um novo ethos individual e coletivo. A questão orientadora conduz a investigar as mediações pedagógicas favoráveis à formação de 
um ethos emancipador. A opção por uma metodologia de pesquisa-formação levou à escolha de um campo empírico de referência, a Associação dos Recicladores de Dois Irmãos. O processo participativo desenvolvido durante dois anos com a mesma valorizou elementos metodológicos e pedagógicos da 
sistematização e pesquisa participante. Envolveu pesquisador e pesquisandos num espaço aprendente no seu processo e resultados. Na perspectiva teórica, assume-se um método reflexivo que articula dialética e hermenêutica, desde uma “epistemologia do Sul”. A análise crítico-reflexiva leva em consideração 
as transformações estruturais e configurações da sociedade decorrentes da reestruturação produtiva do capital e do Estado, valendo-se das categorias compreensivas: mediações pedagógicas, (de)formação do ethos, trabalho associado e emancipação social. À análise dos dados empíricos agregam-se reflexões 
decorrentes da relação com o campo mais amplo da economia (popular) solidária no Rio Grande do Sul, no Brasil e na América Latina. Um dos resultados da presente pesquisa consiste na compreensão das possibilidades atuais da educação popular juntamente com o papel das instituições e educadores/as 
envolvidos com estes processos de educação/formação.
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Esta dissertação teve como objetivo analisar as políticas públicas de qualificação profissional no Brasil, tendo como enfoque principal os planos de qualificação profissional que passaram a se configurar como políticas voltadas para a contenção do desemprego e ampliação da inclusão social dos trabalhadores. 
Para esta análise, foi realizado um estudo comparativo entre dois planos de qualificação profissional, a saber, o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), elaborado e implementado no período referente ao governo Fernando Henrique Cardoso, e o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), 
elaborado e implementado no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos os planos foram financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A instituição deste fundo, na década de 1990, permitiu que se organizasse um aparato institucional com o objetivo de realizar as políticas de apoio a 
desempregados e a segmentos da população em situação de risco social. Buscou-se analisar comparativamente os dois planos de qualificação profissional, PLANFOR e PNQ, procurando observar mudanças estruturais com elementos de efetiva inovação na elaboração do PNQ em relação ao PLANFOR, ou se 
na prática, tais iniciativas terminaram por representar uma continuação do primeiro plano. A análise aqui apresentada é feita por meio de dois diferentes eixos. No primeiro eixo, relacionado à etapa de planejamento, procura-se estabelecer diferenças nas concepções e objetivos dos planos e seus mecanismos de 
implementação. No segundo eixo, relacionado à etapa da implementação, busca-se comparar os planos em relação à caracterização e atendimento ao público prioritário, bem como a participação da sociedade civil na implementação das ações de qualificação profissional. O desenvolvimento deste estudo se deu 
com base na metodologia de análise documental, utilizando-se fontes documentais secundárias. Os resultados desta pesquisa demonstram que, apesar de apresentarem diferenças em relação à concepção e eixo principal, nota-se grandes semelhanças entre os dois planos, principalmente em relação à sua 
implementação.
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O presente trabalho tem como objetivo estabelecer o itinerário (referente ao seu desenvolvimento educacional e à sua inserção no mercado de trabalho e no seu projeto social) de estudantes egressos do Projeto Correção de Fluxo (PCF), no período de 1997 e 1998. Para este propósito, foram estabelecidas seis 
questões norteadoras: 1) o PCF fornece as condições necessárias para que o estudante consiga acompanhar o ensino médio e/ou dar continuidade aos seus estudos; 2) a formação oferecida neste projeto possibilita ao estudante um acréscimo de conhecimentos, a fim de que possa inserir-se e sobreviver no 
mercado de trabalho; 3) os estudantes que participaram do PCF podem ser avaliados como socialmente integrados; 4) como e por que é dimensionada a centralidade nas avaliações neste tipo de projeto; 5) como foi realizada a avaliação no PCF e quais as vantagens e limites sob a ótica dos egressos; 6) como 
verificar o nível de percepção dos estudantes entre o proposto e o realizado no projeto. A investigação com a abordagem qualitativa e quantitativa foi escolhida devido à necessidade das questões supracitadas. Ela centralizou-se na revisão bibliográfica e nas entrevistas com 355 estudantes, participantes do 
projeto em 16 escolas coordenadas pelo Núcleo Regional de Educação de Toledo, PR. No que tange às entrevistas, das questões fechadas elaboraram-se gráficos e das informações qualitativas utilizou-se a técnica da análise de conteúdo. Neste trabalho, a importância da análise quanti-qualitativa foi decisiva, 
pois somente por meio das questões fechadas não seria possível detectar que o processo de inclusão/exclusão é influenciado pela situação socioeconômica da população e pelas possibilidades reais de inserção no sistema. Evidenciou-se que os estudantes têm condições de se inserir principalmente no setor 
primário e secundário da economia, devido às características do mercado de trabalho de Toledo. Uma minoria dos estudantes, com idade mais avançada, citou, como vantagem em cursar o PCF, a rapidez e a facilidade da obtenção do certificado de conclusão da 8ª série. Esses estudantes declararam, contudo, 
que não aprenderam o suficiente e que o curso somente serviu como um dos instrumentos que os manteria nos seus postos de trabalho. A afirmação de que esses estudantes não recomendam a participação neste tipo de projeto, cuja finalidade é dar continuidade aos estudos, foi um dos temas mais abordados 
pelos entrevistados. A maioria dos egressos se sente estigmatizada e excluída social e economicamente, uma vez que ausência de avaliação, fichas com conteúdos incompletos, pouca aprendizagem, indisciplina, indiferença de professores, aprovação automática, mau desenvolvimento de aptidões foram citadas 
como processos estritamente necessários para um estudante, conforme idade/série. A centralidade na avaliação foi utilizada como principal parâmetro para evitar provas e notas e, por conseguinte, evitar a reprovação. Sobre este aspecto, os egressos afirmaram que esta ausência é conveniente pelo fato de eles 
não terem cobrança de domínio de conteúdo; porém isto é uma pseudovantagem, pois recebiam tudo pronto. Neste sentido, como principais resultados, entre outros, constatou-se que o projeto não proporciona as condições necessárias para que o estudante consiga acompanhar o ensino médio e dar 
continuidade nos seus estudos; somente foi planejado de forma a atender os estudantes do ensino fundamental; não foi pensado e organizado por meio de um planejamento de longo prazo, tanto que os estudantes se queixaram do seu abandono no ensino médio; todavia, no propósito estatal, o projeto alcançou 
com êxito os objetivos declarados de fazer a adequação idade/série, apresentando dados estatísticos emancipatórios. Assim, este trabalho procura instigar o poder público a reformular o Projeto Correção de Fluxo, ou qualquer outro dentro deste caráter, pois não basta proporcionar acesso/permanência à escola 
apostando somente em dados quantitativos emancipatórios, tornando-se necessário ampliar a oferta de acesso/permanência/aproveitamento aos estudantes fidedignamente
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Estuda a relação entre graduação, ensino e pesquisa. Levanta a hipótese de que a pesquisa pode ter uma função pedagógica no processo formativo dos graduandos. Ressalta as questões que no contexto das sociedades modernas afetam as instituições escolares e a Universidade como parte do sistema 
educacional. Identifica a necessidade de repensar o trabalho pedagógico e buscar novos instrumentos e metodologias para atender às exigências de uma formação que se equilibre entre as demandas do mundo do trabalho e a manutenção de um caráter humanista. Identifica nas tendências para a Educação 
Brasileira nos próximos dez anos um lugar de destaque para a educação superior, e a pesquisas como um dos eixos principais da formação. Trabalha a formação na graduação à luz de um modelo que alia ensino e pesquisa - o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Tem como 
espaços de coleta dados a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e como população-alvo os professores orientadores, bolsistas e ex-bolsistas (formados) de três áreas do conhecimento: Física, Economia e Psicologia. Nos resultados 
destaca que as contribuições do PIBIC não se restringem à formação para a vida acadêmica, mas geram profissionais mais críticos, capacitados a responder aos desafios sociais. Chama atenção para uma questão: alguns professores estabelecem uma diferença entre o espaço da sala de aula e o espaço da 
pesquisa indicativo de que a graduação ainda ocupa no sistema de ensino superior um lócus de reprodução e não de produção de conhecimentos.
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Os jogos cooperativos nas ações do 
programa a união faz a vida, na região 
do médio alto urugaui - rs

educacao, historia e 
politicas

jogos cooperativos; saberes e fazeres; 
praticas docentes

 O estudo em questão objetiva investigar o impacto que os Jogos Cooperativos, nas ações do Programa A União a Vida, vem produzindo nos saberes e nas práticas docentes dos professores do ensino público da Região do Médio Alto Uruguai/RS, na perspectiva deste coletivo docente. A pesquisa foi realizada 
em quatro municípios, que implantaram o programa até 2004, do qual o resultado apresenta-se a médio/longo prazo. Os pressupostos que circunscreveram a pesquisa são: a) vivemos tempos de pautas sociais que têm potencializado posições individuais e fragilizado a escola, como espaço de experiências 
significativas de aprendizagem; b) os “jogos cooperativos” expressam uma experiência em “pedagogia da cooperação”; c) os docentes significam suas práticas, a partir da própria experiência; d) motivações e desafios advindos de espaços localizados fora dos muros do sistema oficial de ensino podem 
modificar saberes e práticas docentes sempre que os incluam em todo o processo. A LDBen, as diretrizes dela decorrentes e os princípios dos “Jogos Cooperativos” foram referência para a análise das práticas e dos processos educativos no estudo desta pesquisa. O problema de conhecimento, que sustentou o 
estudo, questiona o impacto que os Jogos Cooperativos, nas ações do Programa A União Faz a Vida, tem produzido nos saberes e nas práticas pedagógicas dos professores, que trabalham nas escolas públicas da Região do Alto Uruguai/RS, na perspectiva desse coletivo docente. A pesquisa é de abordagem 
qualitativa/descritiva, e os atores da pesquisa são dois professores por escola participante do Programa, escolhidos por critério de representatividade, no que tange ao contexto da pesquisa. A coleta de dados deu-se a partir de análise de documentos, questionários e entrevistas. O processo analítico evidenciou 
que as diretrizes do Programa A União Faz a Vida, idealizado pelo SICREDI, produziram novas formas de relacionamento com a comunidade escolar e têm, sobretudo, aprimorado dinâmicas cooperativas no fazer pedagógico, em todas as disciplinas no âmbito das escolas estudadas.
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Projetos para a educação física em 
tempos de reestruturação produtiva

reconstrucao 
historica da relacao 
trabalho e educacao

reestruturacao produtiva; 
neoliberalismo de terceira via;

Fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico, a pesquisa tem como objetivo identificar o que vem sendo posto para a educação física em tempos de reestruturação produtiva. Até meados dos anos de 1980, essa disciplina era tida como fundamental para educar a nação para 
o projeto nacional-desenvolvimentista. Nos anos de 1990, a educação física perdeu status diante do projeto neoliberal, que exigiu do trabalhador uma formação mais flexível e polivalente, dotada de novas competências e habilidades, sociais e técnicas. Nos últimos anos, no bojo das propostas neoliberais de 
terceira via, observamos que a educação física vem ampliando sua participação no projeto de educação para uma renovada sociabilidade burguesa. Nosso interesse foi analisar os projetos que envolvem o trabalho da educação física, na medida em que estes passam a condicionar, em grau elevado, sua teoria e 
prática. Como procedimento metodológico, analisamos o Projeto Político-Pedagógico e os Projetos Sociais de Esportes e Lazer que são desenvolvidos e oferecidos através das Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer do município de Itaboraí (SEME e SEMEL). Incluímos na pesquisa dois projetos da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). Consideramos somente os projetos mediados pelo município que necessitam do trabalho do professor de educação física. Itaboraí foi escolhida por ser a sede do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O Governo Federal e as 
Confederações Brasileiras de Voleibol e de Handebol, também desenvolvem seus projetos através de convênios com a Prefeitura de Itaboraí, todos financiados pela Petrobras. De modo geral, os projetos são aplicados nas “comunidades carentes”, e objetivam promover a “inclusão social” e a “cidadania”. 
Diante do cenário do regime de acumulação flexível e do desmonte do Estado do Bem Estar Social, afirmamos que no contexto da crise do trabalho assalariado e do aumento da pobreza, a educação física vem sendo valorizada, na tentativa de conformar nos trabalhadores a sociabilidade desejada para o 
trabalho precário e para uma vida instável e incerta. Assim, a relação da educação física com a reestruturação produtiva se materializa cada vez mais. Apontamos que essa valorização se estrutura com inúmeras fragilidades, portanto, de maneira ilusória, pois ainda se acredita que o capitalismo oferecerá 
condições objetivas suficientes para a formação pretendida. Acreditamos que a história aponta o contrário e que, por isso, é notório o espaço da contradição, do qual podem surgir outras propostas e tendências para a educação e educação física dentro e fora da escola
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bastos do valle

O voto do analfabeto e a questão 
educacional

producao social do 
conhecimento

Esse estudo tem como fio condutor o tema Educação e Cidadania da linha de pesquisa Produção Social do Conhecimento, do Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Em linhas gerais, ele analisa a importância do voto do analfabeto, através dos diferentes discursos, em 
duas épocas distintas: no período compreendido entre a Lei Saraiva e a totalidade da Primeira República, e após o término do regime militar. O primeiro capítulo aborda os últimos anos da monarquia e os primórdios da experiência republicana em nosso país, tendo como ponto final a Constituinte de 1891. O 
segundo capítulo estuda a situação política, social, econômica e educacional da Primeira República, centrando-se na exclusão efetiva dos amplos contingentes de iletrados, exclusão esta não somente dos bancos escolares, mas também, da própria cidadania. No terceiro e último capítulo, procuramos analisar as 
discussões parlamentares relativas à extensão do voto ao analfabeto, assim como o processo pelo qual as capacidades da escrita e da leitura tornaram-se, ao longo da modernidade, quase que sinônimos da razão.
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O paradigma inclusivo das políticas 
educacionais e o paradigma excludente 
das políticas econômicas nos anos 90 : o 
constructo sócio conceitual da 
normalidade/anormalidade (ou 
adequação social)

filosofia, educacao, 
historia e sociedade

Discute-se aqui a construção do conceito de normalidade/anormalidade ou adequação social a partir de três eixos referencias: a concepção anátomo-fisiológica, a concepção da psicologia social (do estudo das representações sociais) e a concepção histórico-social. Com o apoio da teoria histórico-social, 
concebem-se o ser humano em sua omnilateralidade e o desencadeamento do processo de humanização a partir da categoria trabalho, onde o indivíduo forma-se a si, num devir, e aos outros, em reciprocidade, assim como o possibilita transformar o mundo da natureza que o cerca, apontando ser esta a base 
estrutural para as relações materiais objetivas e as relações não-materiais (ideológicas). Considerando a complexificação social que surge do exercício da propriedade privada e da sociedade classista, se requer a institucionalização de um elemento que possibilite a mediação dos interesses ante os conflitos que 
se instalam em sociedade. Para isso, cria-se o Estado que se vincula diretamente aos modos de produção social. Deste modo, com o estabelecimento do sistema capitalista, o Estado, mesmo não sendo fruto desse modelo de produção e nem sendo criação da classe dominante, está ao seu serviço na promoção 
da agenda político-econômica, social e cultural que viabilize a manutenção desse sistema. Nas últimas três décadas do século XX, o Estado tem acordado sua pauta política a partir dos ideários neoliberal e neoconservador, conhecida como a aliança da "Nova Direita". No Brasil, estes ideários ficaram 
conhecidos com a materialização de suas políticas a partir da década de noventa, das quais as políticas educacionais com vistas à inclusão social foram as mais contundentes. Objetivou-se neste estudo a análise de cinco blocos de programas educacionais, a saber: 1) Programas Especiais de Ensino; 2) 
Programas de Correção de Fluxo; 3) Programas de Apoio Financeiro, Alimentar e de Saúde à Escola/alunos e às famílias; 4) Programas de Insumos Escolares e 5) Programas de Avaliação para cada etapa dos níveis de ensino. Concluiu-se que embora estes programas aliviem a situação de pobreza da maioria 
da população e desta forma arrefeçam momentaneamente as convulsões sociais, não eliminam a exposição desta população às contínuas perdas sócio-econômicas e culturais que o sistema capitalista impõe em sua manutenção. 
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. "educação para todos: atendendo às 
diferenças - reestruturando a 
identificação da eficiência mental no 
município de queimados"

Esta pesquisa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Queimados e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (uerj) - Mestrado em Educação, com o objetivo de reestruturar o processo de identificação, diagnóstico e acompanhamento de alunos com deficiência mental. A metodologia 
usada foi a pesquisa-ação, realizada no ano de 2001, compreendendo a observação e a análise do atendimento prestado ao aluno com deficiência mental neste município, além de encontros com os professores e orientadores, objetivando a reflexão acerca da concepção da deficiência e do processo da inclusão, a 
análise dos novos paradigmas usados e a eleboração de parâmetros para a identificação do aluno portador de deficiência mental. Este Instrumento de Identificação do Aluno com Deficiencia Mental foi uma adaptação do trabalho elaborado pela Coordenação de Educação Especial da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro Ïdentificando o Aluno com Deficiência Mental - Critérios e Parâmetros", que, por sua vez, baseou-se no modelo apresentado pela AAMR - American Association on Mental Retardation. Tal adaptação foi feita junto aos professores do Município de queimados, atendendo às 
necessidades deste. Concluiu-se que o Instrumento de Identificação do Aluno com Deficiência Mental contribuiu para a melhoria da prática do professor em sala de aula e serviu para que os professores identificassem quem não era deficiente mental, ou seja, descartassem a possibilidade de que grande parte 
dos alunos que suspeitavam ter deficiência mental, a tivessem. A pesquisa indicou a necessidade de uma parceira entre a educação e a saúde, imprescindível para a continuidade do diagnóstico da deficiência mental.
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Afro-brasileiros e ação afirmativa: 
relações instituintes de práticas 
político-ético-pedagógicas

politicas publicas e 
educacao

Tese localizada na confluência entre educação, políticas públicas e desigualdades raciais brasileiras. Identifica, analisa e caracteriza as relações que a educação, as organizações do Movimento Negro Nacional e o Estado, através das políticas públicas, estabelecem no processo da conquista e garantia dos 
direitos da cidadania plena dos afro-brasileiros. São examinadas as diferentes propostas políticas de reconfiguração da sociedade e das políticas educacionais oferecidas pelo multiculturalismo. Discute também a necessidade, viabilidade e possibilidade de serem implementadas políticas públicas de ação 
afirmativa direcionadas para os afro-brasileiros, à luz dos resultados alcançados pela sua implementação nos Estados Unidos da América. As principais divergências e convergências que sustentam os debates estabelecidos em espaços sociais diversificados e como por exemplo, sindicatos, movimento Negro 
Nacional e partidos políticos, sobre a eficácia de tais políticas em eliminar ou reduzir drasticamente os elevados, iníquos e escandalosos índices de desigualdade racial, bem como de instituir no Brasil princípios mais democráticos, são caracterizadas e analisadas. Destaca o lugar que a academia vem 
historicamente ocupando enquanto locus de produção de conhecimentos no que diz respeito à cidadania e aos afro-brasileiros Conclui favor da implementação da política de ação afirmativa, orientada na direção dos afro-brasileiros
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Avanços e limites da política de 
combate à homofobia: uma análise do 
processo de implementação das ações 
para a educação do programa brasil 
sem homofobia.

politicas de 
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e gestao da 
educacao

O objetivo dessa dissertação foi analisar as estratégias de implementação das ações educacionais do Programa Brasil Sem Homofobia no Estado do Rio Grande do Sul evidenciando suas principais contradições, apontando no processo os limites e avanços, e como elas têm contribuído para a consolidação da 
política. Com base no referencial teórico metodológico materialista histórico dialético, procuramos evidenciar as condições históricas que possibilitaram a elaboração do Programa Brasil Sem Homofobia. Os dados que nos perminitram dizer dos avanços e limites da política foram buscados em relatórios 
produzidos pela Secretaria de Educação Continuada e Diversidade do MEC, editais para concorrência de projetos, termos de referencia e nos Planos de Ações Articuladas dos sistemas de ensino. Três principais estratégias de implementação foram encontradas a partir dessa análise: parcerias com ONGs, 
convênio com Universidades Federais e nos Planos de Ações Articuladas. A conquista do Programa Brasil Sem Homofobia resulta da correlação de forças empreendida entre Estado e Movimento LGBT, que, ao longo suas três décadas de existência tiveram a relação alterada passando de oponente a parceiro 
na execução de políticas voltadas para a população LGBT. Configurou-se como avanço na medida em que houve em um primeiro momento a participação de militantes do movimento vinculadas a ONGs LGBT na sua elaboração definindo o conteúdo da política. O envolvimento das ONGs no processo de 
execução foi fundamental para o início do processo de implementação do Programa pois possibilitou a expansão da atuação do Movimento na educação através dos projetos executados para professores das redes pública de ensino. No entanto, essas parcerias concederam um caráter fragmentário e pontual para 
a política na medida em que foi desenvolvido apenas onde havia ONGs interessadas em executar projetos voltados ao combate da homofobia, deixando muitas regiões do Brasil desassistidas. Os convênios realizados com Universidades Federais, também foram fundamentais para o fortalecimento da política 
na medida em que envolveu instancias que compõe o aparato estatal. No entanto, a entrada das Universidades representou um limite para a política na medida em que as ONGs foram sendo excluídas do processo de implementação. Quando a política de formação continuada de professores com a temática de 
voltadas para a discussão do combate ao sexismo e a homofobia na escola entra na pauta do Plano de Desenvolvimento da Educação, a possibilidade de acesso aos professores se expande a todos os sistemas de ensino. Neste caso também o Estado retoma para si a responsabilidade da execução, no entanto, a 
política que deveria combater a homofobia tem sido alvo de discriminação na medida em que não vem sendo solicitada pelos sistemas municipais e estaduais de educação.
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A inclusão do aluno com deficiência 
mental no ensino médio: um estudo de 
caso

praticas 
pedagogicas e 
curriculo

A defesa de uma escola inclusiva nos fóruns educacionais, em todo o mundo, tem incentivado a adoção de políticas educacionais inclusivas e a prática de inclusão no âmbito da escola, de modo que a escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns já faz parte da realidade 
dos sistemas educacionais. A inclusão escolar no Brasil, todavia, tem sido desenvolvida de forma lenta e suscitado inúmeros questionamentos, especialmente quando se trata da inclusão de alunos com deficiência mental em níveis de ensino mais elevados. Com base nisso e considerando que os estudos e 
pesquisa sobre o tema, na realidade brasileira, centram-se mais na educação infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, o presente estudo se propôs a analisar a inclusão de uma aluna com deficiência mental no Ensino Médio, numa escola da rede estadual , na cidade do Natal-RN. Para responder às 
indagações propostas neste estudo, utilizamos uma metodologia de natureza qualitativa, do tipo Estudo de Caso e, para sua realização, fizemos uso da entrevista semi-estruturada e da observação livre no ambiente natural da escola. Participaram do estudo a aluna com deficiência mental, sua mãe e dois 
segmentos da escola investigada dos quais fizeram parte três profissionais da equipe administrativa pedagógica e quatro professores. A análise dos dados obtidos destacou a resistência da escola para responder à proposta pedagógica da educação inclusiva, aspecto que guarda relação com as especificidades do 
Ensino Médio, a estrutura tradicional do ensino alicerçado sobre a idéia de classe homogênia e a baixa expectativa dos educadores em relação às possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência mental. Além disso, a falta de diretrizes para conduzir as adaptações curriculares e 
pedagógicas fragilizou a ação docente, resultando numa malfadada prática de integração escolar. Permeando todos os pontos de reflexão suscitados pelo estudo, consideramos que a inclusão de alunos com deficiência mental deve centrar-se numa prática pedagógica que rejeite a idéia de enquadrar todos os 
alunos a procedimentos didáticos universais cristalizados pelas práticas impostas pela pressão homogeneizadora, encontrando na escola condições favoráveis ao desenvolvimento de cada um, mediante os processos de aprendizagens, constituídos nas formas de mediação e interação social.
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Política pública de inclusão escolar no 
estado do paraná: e sua implementação 
no município de cascavel-pr

saberes e praticas 
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Este estudo teve como propósito saber como tem sido implementada a política educacional de Inclusão Escolar no Estado do Paraná. Mais especificamente buscou identificar as concepções que os professores do ensino regular do município de Cascavel/Paraná possuem sobre a inclusão escolar, e comparar 
com a concepção veiculada nos documentos de políticas públicas do Estado do Paraná. Para tanto, investigamos os professores das redes municipal e estadual do município de Cascavel e utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário misto. No primeiro capítulo, discutimos as políticas 
públicas brasileiras voltadas para a Inclusão Escolar, tendo por base a literatura e legislação vigente sobre o movimento denominado escola inclusiva. Explicitamos que a inclusão escolar está atrelada à adaptação de uma estrutura física, do currículo, e da capacitação docente. No segundo capítulo, analisamos a 
implementação no município de Cascavel, nos últimos cincos anos, das políticas de Inclusão oriundas do Estado do Paraná. Discutimos e analisamos, ainda, o documento preliminar "Proposta de Inclusão Escolar do Paraná" gerado a partir de diferentes encontros científicos. Ficou evidenciado que o Estado do 
Paraná vem se mobilizando para a efetivação das políticas educacionais inclusivas rumo a uma educação mais justa, pública e democrática e que, de fato, assegure ao máximo a socialização do saber escolar como um instrumento cultural indispensável para o educando agir na prática social. No terceiro 
capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa. Esses resultados mostram que: quanto à formação dos professores, 55% possuem curso superior e 45% possuem formação no magistério, oferecida no 2º grau. Quanto ao sistema de ensino em que trabalham os professores do município de Cascavel, a maioria 
pertence à rede municipal (47%), seguido pelo da rede estadual (35%) e (18%) em instituições privadas. Quanto à forma de aperfeiçoamento utilizada pelo estado, município e iniciativa privada para a formação docente, ficou evidenciado, que houve uma concentração maior em palestras, seguido de 
seminários, fóruns e cursos. Quanto à promoção dessas atividades, o Estado, com (49%), foi quem mais promoveu encontros, seguido do município, com (25%), e a rede privada, com (16%). Quanto ao local de realização desses eventos a distribuição não foi uniforme pelo estado. Algumas regiões foram 
privilegiadas. São elas: Faxinal do céu (38%); Cascavel (32%); Foz do Iguaçu (11%), Londrina (6%); Curitiba (8%) e Medianeira (5%). Quanto ao esclarecimento acerca da inclusão propiciado nesses eventos, a maioria (84,5%) respondeu que não foi suficiente e justificaram isso de diversas formas. Apenas 
(15,5%) afirmaram que o esclarecimento foi suficiente. A respeito do tempo que a escola vem atuando com a inclusão escolar, variou entre 1 e 4 anos. Acerca dos recursos financeiros enviados pelo Estado do Paraná para a implementação da política da Inclusão escolar, 38% dos participantes afirmaram que é 
pouco. A concepção dominante acerca do que venha ser a inclusão escolar, 85% dos professores tem clareza do conceito de inclusão escolar, conceito esse que vai ao encontro do conceito veiculado pelo Estado do Paraná. No tocante a concepção de que o aluno portador de necessidades educativas especiais, 
quando inserido na escola regular, será discriminado pelos seus pares, verificamos que 56% dos professores responderam que não haverá discriminação a partir do momento que o docente souber lidar, com essa questão. Nossas análises demonstraram que a inclusão escolar exige o aprimoramento na 
formação dos professores para sua implementação. Além disso, a escola deve sofrer mudanças orgânicas significativas de forma a atender as exigências de uma educação voltada para a diversidade humana.
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O corpo (con)sentido na educação do 
artista em direção a uma política de 
inclusão

educacao inclusiva e 
processos 
educacionais

politica de inclusao escolar por meio 
da arte

O objetivo desta pesquisa é o estudo das múltiplas formas de linguagem na deficiência, o que inclui as expressões não-verbais. Assim, será dada ênfase ao corpo como possibilidade de comunicação (gestos, deslocamentos, olhares, representações), que podem acompanhar a linguagem propriamente dita. O 
corpo que fala é, assim, o centro desta pesquisa, pois é nele que as significações não-verbais ganham ênfase na Educação, sobretudo na Educação Especial. Os dados do trabalho provêm da registro sistemático, em contexto natural, recolhendo-se fragmentos/trechos das interações entre o aluno autista 
observado (Paulo) e mais interlocutores, tendo a coleta do material sido feita duas vezes na semana, junto a FUNLAR (Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula, R.J.), efetivada nas disciplinas de Expressão Corporal e Teatro. Nestas disciplinas, trabalha-se com um corpo visto como manifestação 
do que a palavra não diz, no que toca aos alunos portadores de necessidades especiais, particularmente ao autistas.Como é sabido (Kannner 1956, Oliver Sacks 1995), há no autismo um sério comprometimento da comunicação verbal, o que faz supor que é possível compensar esta situação, através de outras 
formas de expressão, em que o corpo é parte integrante. A análise dos dados mostra que o sujeito observado possui outras formas de se comunicar com o mundo (gestos, olhares), que não se resumem à forma estereotipada e repetitiva dos movimentos. No programa PHR (Programa de Habilitação e 
Reabilitação) o corpo assume um lugar no interior de uma disciplina essencialmente educativa, em vez de permanecer restrito a uma disciplina meramente recreativa ou como parte de uma prática limitada, a educação física. O corpo ganha um lugar na educação.
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andre 
nepomuceno 
cirilo da silva

Refletindo a iidentidade negra e agindo 
multiculturalmente no ensino

curriculo e 
linguagem

A dissertação é resultado de pesquisa-ação que foi implementada numa escola particular do Rio de Janeiro com alunos do Ensino Fundamental II, 5ª à 8ª séries, tendo como finalidade a promoção de práticas pedagógicas sob o enfoque teórico do multiculturalismo crítico e pós-colonial. Primeiramente, 
analisou-se a proposta de mudança curricular dentro da Escola inserida pelas: Lei 10.639/03 e novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira. Buscou-se avaliar no corpo das medidas legais avanços na questão das relações 
raciais e algumas contradições que podem acabar por mostrar a identidade como algo fixo e imutável ou diminuir a importância dos marcadores identitários plurais. Em relação às ações pedagógicas, foram selecionadas atividades desenvolvidas na escola como exemplo de práticas multiculturais para enfrentar 
o preconceito e a discriminação racial e valorizar a identidade negra. Utilizaram-se como categorias centrais do referencial teórico o multiculturalismo crítico e pós-colonial para refletir sobre a diversidade cultural e a concepção de identidade como plural e em construção, focalizando particularmente a 
identidade negra. A partir daí, desenvolveu-se a análise de sub-categorias como preconceito e discriminação e suas implicações na sociedade e na escola, investigando-se estratégias e práticas que pudessem convergir para uma educação multicultural. A metodologia da pesquisa-ação se deu através de 
questionários sobre a cor e a referência identitária dos alunos, a análise do discurso dos docentes sobre o multiculturalismo, o preconceito e a identidade, a promoção e a realização de práticas multiculturais em turmas na escola, sendo todas registradas em diário de campo ou áudio. Conclui-se pela relevância 
da lei 10.639/03 e das novas diretrizes, porém ressalta-se a importância de entender suas contradições para evitar discursos ou práticas escolares que reforcem o modelo etnocêntrico em nosso currículo escolar. Quanto às atividades desenvolvidas no contexto da pesquisa-ação, demonstraram-se capazes de 
ajudar os alunos na elaboração de argumentações críticas desafiadoras da visão monocultural, na construção de conhecimento de forma coletiva e na aproximação entre os conteúdos e a realidade vivenciada por eles. Os dados gerados pela pesquisa indicam a validade do trabalho coletivo de docentes e 
discentes, ao mesmo tempo que apontam para a necessidade de novas pesquisas que acompanhem a implementação da Lei 10.639/03 e das novas diretrizes em outras escolas, gerando novos dados para repensar e aprimorar as relações raciais no âmbito escolar, bem como a realização de estudos comparativos 
que envolvam não só as escolas, mas também as Organizações não Governamentais e movimentos sociais que promovem práticas pedagógicas contra quaisquer tipos de preconceito e discriminação, para se avançar na dissolução das relações de poder que geram exclusões e silenciamentos.
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O papel da leitura e da escrita nos 
movimentos de inclusão e exclusão das 
camadas populares na universidade

processos culturais, 
instancias da 
socializacao e a 
educacao

O ponto de partida desta tese é o debate em torno de políticas de ação afirmativa voltadas para afro-descendentes e estudantes oriundos de escolas públicas no Rio de Janeiro. No âmbito deste debate, lanço meu olhar para o papel da cultura escrita no interior do projeto de vir a ser universitário para os setores 
populares. Afastando-me da ideologia do déficit, procuro enfrentar a discussão sobre a desigualdade imposta pelo sistema educacional no Brasil, no que diz respeito, especificamente, à relação dos setores populares com a cultura escrita. Com este objetivo, foram realizadas entrevistas e observação participante 
em duas universidades, sendo uma pública e outra privada. Houve, também, um processo de imersão em uma comunidade de baixa renda e, além disso, buscou-se estabelecer uma aproximação em três espaços de formação engajados nos movimentos de inclusão e permanência destes setores na universidade: 
um pré-vestibular comunitário e dois projetos desenvolvidos nas duas universidades com o objetivo de minimizar as dificuldades específicas apresentadas por estes grupos em relação à leitura e à escrita. Trabalhando com o conceito da leitura e da escrita como práticas sociais, a pesquisa aponta para a 
dimensão formadora da universidade (ao menos as que foram pesquisadas), menos por eventuais estratégias pedagógicas mas, principalmente, por processos de socialização em uma comunidade de leitores formada por professores com nível de letramento elevado e um ambiente favorável. A universidade é 
apontada como um espaço propício à apreenção do habitus destas práticas, seus gestos e objetos que compõem um tipo de sociabilidade característico e que, por diversas razões, infelizmente, não se dá de forma satisfatória, ao longo dos ensinos fundamental e médio.
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A constituição da educação especial 
destinada aos excepcionais no sistema 
públicao do estado de minas gerais na 
década de 1930

politicas publicas e 
educacao

A pesquisa teve por objeto de estudo as relações entre o processo de democratização da escola pública, a implantação do programa da escola nova e a constituição da Educação Especial para os excepcionais em Minas Gerais na década de trinta, como sistema de ensino paralelo ao da educação comum. Nossa 
investigação, do ponto de vista metodológico, foi feita por meio de uma pesquisa bibliográfica, dividida em duas etapas: análise teórica, na qual utilizamos os conceitos de hegemonia e transformismo ou revolução passiva; e análise empírica, na qual analisamos a difusão do programa da escola nova no Brasil 
e em Minas Gerais. Por meio deste estudo foi possível compreender porque a democratização da escola e a implantação do programa da escola nova na década de trinta, não significou a eliminação de medidas de seleção. Possibilitou ainda compreender as especificidades e contradições do movimento 
escolanovista no Brasil e em Minas Gerais que resultaram na constituição da Educação Especial como sistema paralelo de ensino. Consideramos que esta análise pode nos auxiliar a compreender alguns aspectos da política de inclusão escolar na atualidade.
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Mídia e ação afirmativa: o caso da 
implementação das cotas na uerj. 

politicas publicas 
para a educacao

Essa dissertação tem como objetivo compreender o processo de implementação da política de cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A potenciação da questão acontece no momento em que a UERJ adota a Lei n° 3524, em 28 de dezembro de 2000, que destina cotas para estudantes da 
rede pública. No ano seguinte, entra em vigor a Lei n° 3708, de 09 de novembro de 2001, que implementa cotas raciais O Foco do trabalho foi compreender os discursos da imprensa escrita a favor e contra as cotas, bem como os argumentos dos militantes favoráveis a essa questão e, principalmente, 
compreender o papel desempenhado por esses discursos da reformulação de Lei n° 3708/2001 para a Lei n° 4151/2003. Para realizar tal empreitada, fiz um recorte temporal no período entre 2001 e 2004, momento em que ocorreu uma maior proliferação de notícias relacionadas à adoção de cotas nas 
universidades públicas. A metodologia adotada para a realização desse trabalho incluiu revisão bibliográfica sobre discriminação racial, ação afirmativa, bem como a leitura de materiais produzidos pela esfera governamental e análise de discurso, da mídia impressa.. Não se pode deixar de analisar o papel 
desempenhado pelos meios de comunicação, em especial pela a imprensa escrita, pois esta é uma formuladora e reformuladora da opinião pública nas sociedades modernas contemporâneas , além disso essa dissertação considera que as pressões dos jornais foram fundamentais para a mudança da lei de cotas 
na UERJ
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Karaí nhe?e Katu: discussões em torno 
da escola em um comunidade guarani|. 

escola basica, 
historia e politica 
educacional

A presente investigação tem como objetivo compreender o processo de inserção de uma escola na comunidade Guarani Nhudy - situada na localidade da Estiva, no município de Viamão, Rio Grande do Sul - também observando como é implementada a legislação específica para a educação indígena. Através 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa, baseada principalmente em fontes orais, são analisadas as motivações que levaram esta comunidade a optar pela escola, a forma como a sua proposta vem sendo desenvolvida e a relação que possui com o projeto de vida da comunidade. Além disso, são identificadas 
algumas questões referentes à relação fronteiriça entre os dois mundos que aí se encontram: o mundo Guaraní e o mundo ocidental. A escola Karaí Nhe'e Katu, aqui pesquisada, caracteriza-se por ter sido reivindicada por uma comunidade que busca ser ouvida, insistindo para que esta escola seja 
verdadeiramente indígena, propondo que, pouco a pouco, os próprios Guaraní venham a trabalhar nela, tornando-a inclusive uma fonte de sustentabilidade para a comunidade. Com a contribuição dos depoimentos orais e das observações realizadas junto ao campo de pesquisa, abriram-se também novas 
questões relativas aos processos de ensino e aprendizagem próprios do Guarani, provocando a reflexão sobre a concepção da escola diferenciada, registrada em lei, e a que é vivenciada no cotidiano da comunidade.
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O caráter democrático das ações 
afirmativas: considerações sobre os 
impactos sociais da implementação das 
políticas de cotas na uerj e suas 
possíveis contribuições ao processo de 
democratização do ensino no brasil

conhecimento, 
autonomia e 
participacao

Esta dissertação de mestrado busca, através de uma reflexão crítica sobre os desdobramentos do processo de implementação das políticas de cotas, sociais e raciais, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), refletir sobre o papel estratégico exercido por estas políticas, enquanto modalidades de 
ações afirmativas, no processo de democratização do ensino superior no Brasil. Identificando o caráter perverso e permanente da relação existente entre as enormes desigualdades sócio-educacionais e o acesso aos cursos de maior prestígio social nas universidades públicas brasileiras esta pesquisa procura 
refletir criticamente sobre os mecanismos ideológicos utilizados no processo de legitimação e reprodução desse ordenamento social injusto, presentes também no embate teórico, jurídico e político, contrário às ações afirmativas. reconhecendo não só a legitimidade histórica como também a necessidade e a 
urgência das políticas sociais compensatórias, como a que se iniciou através do vestibular 2003 da UERJ; procuramos ressaltar a importância pedagógica de sua contribuição, para o processo de construção de uma autêntica igualdade democrática no Brasil.
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Interculturalidade e política na 
educação escolar indígena da aldeia 
teko haw-pará

processos culturais, 
instancias da 
socializacao e a 
educacao

Este trabalho investiga a relação que a comunidade indígena Tembé, da aldeia Teko Haw, localizada à margem esquerda do Rio Gurupi, município de Paragominas (PA), divisa com o estado do Maranhão, mantém com a sua escola. Utilizando-nos da observação participante, de entrevistas junto aos 
professores indígenas e não indígenas e à coordenação das escolas, bem como da incursão a documentos e leis que fundamentam esta modalidade de ensino, buscamos compreender os significados e percalços locais assumidos por uma política educacional pautada pelo conceito de “interculturalidade”. Para 
isso nos utilizamos do conceito de “cultura da escola” de forma a investigar como a escola da aldeia Teko Haw constitui um território físico e simbólico separado da cultura da aldeia, tanto no que diz respeito às concepções e à gestão do tempo, quando naquilo que os atores identificam como o objetivo da 
educação escolar. O trabalho discorre inicialmente sobre a legislação e contextualiza a Educação Escolar Indígena no estado do Pará e em Paragominas, apresenta o povo Tembé e discorre sobre os conceitos de Interculturalidade e Cultura Escolar. Finalmente apresenta uma análise, realizada a partir da 
observação direta, em campo, da relação entre escola e comunidade. Deu-se especial atenção aos modos pelos quais a comunidade indígena faz uso simbólico e político da escola, tanto no contexto étnico das aldeias tembé, quanto no contexto interétnico, da sua relação com a sociedade regional. Tais usos nos 
servem para analisar tanto as condutas dos gestores e professores não indígenas que atuam junto às escolas indígenas, quanto o modo pelo qual as lideranças indígenas fazem da escola, de forma a tornar a relação intercultural menos assimétrica.
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As fontes estatísticas em relações 
raciais e a natureza da investigação do 
quesito cor nas pesquisas sobre a 
população no brasil: contribuição para 
o estudo das desigualdades raciais na 
educação

conhecimento, 
autonomia e 
participacao

O alto índice de analfabetismo e o baixo nível de escolaridade revelados no grupo de negros e pobres da população são os possíveis mecanismos que ajudam a perpetuar a desigualdade e a discriminação na estrutura social no Brasil. A partir de tal constatação, e como contribuição ao estudo das desigualdades 
raciais na Educação, apresenta um mapeamento das fontes estatísticas disponíveis sobre relações raciais (1990-2003), a análise da natureza da investigação do quesito cor nos Censos Demográficos (1872-2000) e nas PNADS (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), além de significativos depoimentos 
de professores e pesquisadores que discutem as questões raciais. Verifica que são necessárias a produção e disseminação de mais informações de estudos estatísticos sobre relações raciais, bem como a capacitação para compreensão e acessibilidade aos novos saberes tecnológicos no espaço Negro e Educação. 
Inclui, ainda, CD-ROM onde estão sistematizados informações e os documentos pesquisados nos Censos e PNADS.
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A dialética da inclusão em 
educação:uma possibilidade num 
cenário de contradições – um estudo de 
caso sobre a implementação da política 
de inclusão para alunos com 
deficiências na rede de ensino faetec

educacao inclusiva e 
processos 
educacionais

Este estudo é o resultado de uma reflexão sobre a implementação de uma política de inclusão que se encontra em desenvolvimento, propondo a formação profissional como um meio possível de inclusão do aluno com deficiência na sociedade. Essa pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida por meio 
de um estudo de caso com enfoque etnográfico, somados às experiências de campo adquiridas em nossa prática na rede de ensino Faetec. Como lócus foi utilizado o programa de inclusão, setor responsável pela execução da política de inclusão na referida rede de ensino. Os procedimentos utilizados como 
instrumentos na coleta de dados foram a observação participante, a análise documental, as entrevistas abertas e semiestruturadas e o grupo focal com os professores implementadores do programa de inclusão. Procuramos compreender os limites e as possibilidades do processo de implementação de uma 
política em ação, com vista à remoção de barreira à aprendizagem, à participação dos alunos com deficiências. Para a análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo. Os dados revelaram os desafios e as reais condições da Instituição em relação aos seguintes aspectos: política de ingresso dos alunos com 
deficiência à rede de ensino Faetec, concepções difusas acerca da inclusão na Instituição, recursos humanos relacionados aos aspectos da formação docente, acessibilidade e a necessidade do suporte para inclusão educacional. O estudo revelou não só as contradições, mas também a complexidade do processo 
de inclusão vivenciado na rede, em especial, no âmbito da cultura institucional. O estudo destaca que o processo de inclusão em educação, desenvolvido na Faetec constitui-se em uma possibilidade, ainda que se apresente imerso num cenário de contradições. Aponta para necessidade de se ampliar os estudos 
na área cultural, uma vez que esta dimensão se mostrou fundamental. Como considerações finais, destacamos a importância de se pensar a formação dos professores numa perspectiva inclusiva e dialógica e o papel da escola e dos educadores no atendimento à diversidade dos alunos, tendo em vista a sua 
formação humana e profissional.
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Programa de reflexões e debates para a 
consciência negra – uma experiência de 
implementação da lei nº 10.639 de 
2003, brasil.. 

instituicoes, praticas 
educativas e historia

 O Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra é um projeto político pedagógico que desenvolveu uma metodologia de implementação da Lei nº 10.639 de 2003, em todas as disciplinas que compõem o currículo escolar do ensino médio. Este projeto é realizado em uma unidade escolar de 
formação de ensino médio, no horário noturno, situada no bairro de Quintino Bocaiúva, zona norte do estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2004 e 2008. A promulgação dessa lei criou a obrigatoriedade de inserção nos currículos escolares dos conteúdos de História Africana e Cultura Afro-brasileira, em 
âmbito nacional. A partir da metodologia desenvolvida pelo Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra investiga-se os sujeitos educativos, as práticas pedagógicas, a cultura escolar e as tensões e negociações cotidianas que ocorreram no processo de realização desta proposta curricular. Para a 
realização desta análise foram utilizadas como aporte teórico-metodológicos as teorias de Análise de Discurso (AD), os estudos culturais sobre currículo e etnográficos dos espaços educativos para se investigar o contexto escolar e suas (re)configurações. As análises revelaram que a implementação da lei 
provocou a construção e reconstrução interna de estratégias e metologias de trabalho que institucionalizaram internamente esta proposta curricular como missão institucional escolar, e ao mesmo tempo, a projetou para fora dos muros escolares criando diálogos e parcerias com demais setores da sociedade.
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Políticas públicas, educação, juventude 
e violência da escola : quais as 
dinâmicas entre os diversos atores 
envolvidos?

historia, filosofia e 
sociologia da 
educacao

O presente trabalho aborda o tema da violência da escola, sob três eixos temáticos: juventude de grupos populares urbanos, violência da escola e educação, sob o enfoque da escola pública para jovens e o ensino médio. Como efeito dos processos de fragmentação social e de exclusão econômica e social, 
emergem práticas de violência como norma social de amplos grupos, presentes em múltiplas dimensões das relações humanas e do convívio social. A relação entre educação e os processos de violência estiveram permeados em toda constituição histórica até a sociedade contemporânea, ainda que se pesem as 
transformações conceituais que subsidiaram as práticas ao longo desta trajetória. Torna-se evidente a vulnerabilidade dos jovens, sobretudo de grupo populares, aos inúmeros índices relacionados à violência no país, e ainda às políticas públicas voltadas para juventude que reconhecidamente são insuficientes, 
fragmentadas ou inadequadas para de fato atender as demandas deste grupo numa perspectiva que os efetive como sujeitos de direitos. Sendo assim, a escola apresenta-se como espaço consagradamente em conquista por este grupo, embora ainda no processo gradual de universalização do ensino médio com 
todas suas dificuldades, tais como, acesso, permanência e qualidade de ensino. Ressalta-se portanto a importância do comprometimento deste estudo em aprofundar e contextualizar o fenômeno da violência na escola em relação às condições políticas, econômicas, culturais e sociais as quais estão inter-
relacionadas na contemporaneidade, sobretudo quando trata-se de um assunto urgente que obstaculiza os processos democráticos construídos no cotidiano das instituições escolares. Na direção de realizar um levantamento das práticas de violência no ambiente escolar, analisar as ações e os enfrentamentos 
realizados por cada ator nas escolas públicas, as ações pautaram-se na temática da violência na e da escola pública de Ensino Médio, em cinco escolas na cidade de São Carlos. Para a coleta de dados quantitavos foram utilizados questionários auto-aplicáveis com alunos e produzido banco de dados, testes 
estatísticos com cruzamentos e cálculos apropriados para o propósito da pesquisa. Já para coleta de dados qualitativos foram realizadas entrevistas com diretores, coordenadores pedagógicos, inspetores, professores e alunos. E ainda doze encontros com grupos de alunos por meio de dinâmicas grupais, 
discussões, e atividades lúdicas, plásticas e dramáticas com o tema da violência. Para fidelidade dos registros foram utilizados equipamentos audiovisuais. Dentre algumas análises dos dados coletados verificou-se as refinadas estratégias do processo de inclusão e exclusão sociais reproduzidas pela escola, 
assim como a dinâmica dos agentes escolares em relação aos processos de violência, suas reproduções e seus enfrentamentos que desenvolve, inúmeras vezes, formas ainda mais rígidas, porém coersitivas e policialescas. Dada a densidade e abrangência da violência na atualidade, a escola sofre com as 
ameaças internas e externas que estão presentes no seu cotidiano, ao mesmo tempo que realimenta em suas atitudes fundadas na ineficácia de suas experiências com modelos mais democráticos, associadas ao despreparo dos profissionais e a falta de uma rede de suporte que amplie as ações revogadas à escola, 
mas que extrapolam suas responsabilidades e suas possibilidades como está designada as instituições escolares na atualidade. A relevância social e acadêmica dada ao tema convergem na construção de práticas escolares democráticas, pois diante a complexidade da violência e a juventude na atualidade tornam 
a escola imprescindível para avaliação, implementação e reprodução dos espaços possíveis para as vivências dos processos democráticos, desde que haja outras redes de apoio que possam efetivamente responder à lógica contraditória e complexa da assistência ao direito do jovem de grupos populares.
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 Esta dissertação está inserida no campo epistemológico do currículo e tem por objetivo analisar o contexto de produção do texto do Parecer CNE/CP 003/2004, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, considerando seu contexto de influência política a partir dos discursos (re)produzidos por grupos representativos dos movimentos negros e pela comunidade epistêmica que estuda questões relacionadas às populações negras no Brasil. O trabalho é desenvolvido visando a discussão de três 
questões-problema: (a) Quais discursos são criados e mantidos no texto político analisado? (b) Quais as influências de grupos representativos dos movimentos negros e de comunidades epistêmicas específicas? (d) Como se deu o processo de confrontação democrática no contexto de produção do texto 
político? Para isso, apresenta interações teóricas, principalmente, com os estudos de Elizabeth Macedo, Carlos Skliar, Homi Bhabha, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Stuart Hall e Paul Gilroy. Foram realizadas entrevistas e encaminhados questionários para os membros da comissão de elaboração do texto 
político. Além de análise documental, considerando outros textos políticos que compõem a política para obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, a saber: Lei 10.639/2003, Lei 11.645/2008, Lei 9.394/1996 e Resolução CNE/CP 001/2004. Concluiu 
contingencialmente que, o documento reproduz discursos enunciados por movimentos negros e por comunidades epistêmicas específicas, além de discursos sem autoria com amplo poder de circulação no público; e, que a confrontação democrática agonística não foi valorizada durante o processo de produção 
do texto político.
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Analisa a Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, e os principais fatores obstacularizadores de sua implementação nas Escolas Públicas do Município de Almirante Tamandaré na perspectiva dos/as professores/as. Buscou-se compreender e analisar o pensamento e as práticas dos/as professores/as das Escolas 
Públicas do Município de Almirante Tamandaré em relação ao racismo, à discriminação e aos preconceitos ocorridos no ambiente escolar e o que pensam sobre a implementação e os obstáculos da Lei 10.639/03. Tinha-se como objetivo encontrar respostas para as seguintes questões: (a) qual a eficiência da 
Lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana nas Escolas Públicas e privadas brasileiras no combate a todo e qualquer tipo de discriminação, racismo e preconceito no ambiente escolar? (b) Por que a Lei 10.639/03 que já completou cinco (05) anos de 
sua publicação, efetivamente não foi implementada? Quais os fatores obstacularizadores que podem ser destacados nesta ação não-ação dos/as professores/as na visão desses/as sujeitos? E (c) Quais as causas identificadas pelos/as professores/as como sendo as principais dificuldades para a implementação da 
lei? Para encontrar tais respostas buscou-se conhecer a realidade através de dois questionários semi-estruturados, os quais foram respondidos por professores/as de dez entre as dezessete Escolas Públicas estaduais de Almirante Tamandaré. Ao analisar-se a realidade a partir das respostas desses/as sujeitos 
escolares, pode-se constar que (i) o pressuposto de que a Lei 10.639/03 é um importante instrumento para o resgate da História e Cultura Afrobrasileira e Africana, essencial para a construção de uma sociedade sem racismos, sem discriminações e sem preconceitos que hoje afetam metade da população 
brasileira, os/as afrodescendentes; (ii) que a Escola e os/as educadores/as cumprem um papel protagonista na construção da pluralidade cultural no processo educacional; (iii) que para cumprir este papel os/as educadores/as precisam romper com uma prática preconceituosa que, consciente ou 
inconscientemente, (re) produz o racismo nos ambientes escolares; (iv) e que o Estado brasileiro deve ser responsável pelo fornecimento amplo de acesso dos/as educadores/as à formação continuada, teórico-prática, que dê subsídios a estes/as profissionais para o efetivo trabalho de reconhecimento e 
valorização da diversidade cultural peculiar ao ambiente escolar. Reflete-se nesta análise algumas importantes considerações sobre as noções de raça e etnia.
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 O presente trabalho discute o tema etnia como um dos componentes que formam a diversidade cultural. Essa discussão ocorre na perspectiva do livro didático de História do Brasil, recomendado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A 
discussão fundamenta-se nas ciências as quais consideram o homem constituído culturalmente. Os contornos mais amplos da investigação embasam-se em dois pressupostos: primeiro que o pertencimento étnico é determinante em muito de nossas decisões e, segundo, que fundamentalmente necessitamos 
reconhecer o outro como fonte de igual sentido e originalidade, procurando com isso o pressuposto básico que suprima o conceito de inferioridade cultural. A problematização e discussão giram em torno do livro didático de História do Brasil, as quais demonstraram que um significativo passo está começando 
a ser dado rumo a um reconhecimento e valorização da pluralidade cultural, a qual marca profundamente a constituição sócio-cultural do Brasil, assim como uma possibilidade de concretização de um diálogo intercultural.
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A questão fundamental desta pesquisa teórica insere-se na dimensão de análise de como a luta popular pela educação no campo atinge “conteúdos” e “formas”, a partir das significativas reivindicações dos movimentos sociais populares do campo, no interior do movimento “Por uma Educação do Campo”. Ao 
se tomar como referência o movimento “Por uma Educação do Campo”, definem-se elementos importantes de prática social para pensar e definir, a partir das relações sociais, a educação e escola para o campo brasileiro. Assim, compreende-se o movimento “Por uma Educação do Campo” como um 
movimento popular de base política e pedagógica dos movimentos sociais do campo e de caráter propositivo para o âmbito do trabalho educativo e curricular para as escolas do campo. Esse é um movimento reivindicatório que está sustentado por reflexões e ações ou práticas políticas acerca da educação 
integrada a um projeto popular de sociedade, que possa se materializar através de políticas reconhecidas no direito social moderno, como a educação. O cotejamento entre fontes documentais e temáticas (“conteúdos”) sobre a Educação do Campo buscou apreender, principalmente, conceitos e categorias da 
produção científica referente à discussão dos âmbitos: Estado, política, movimentos sociais, política educacional, educação, educação do campo, escola, trabalho, entre outros. A pesquisa também buscou apreender, no âmbito de produção do conhecimento e orientações político-pedagógicas de pesquisadores 
com enfoque na Educação do Campo, como aquelas realizadas no próprio interior das produções do movimento “Por uma Educação do Campo”, a partir de documentos e produções bibliográficas que se remetam à Educação do Campo. Portanto, compreende-se que o movimento em análise diz respeito a um 
processo social com suas contradições ou conflitos relativos à Educação do Campo e demarca elementos importantes de discussão acerca da trajetória histórica dessa educação no país.
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A pesquisa tem como tema a política pública de inclusão dos Alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais - APNEE no ensino regular do Estado de Minas Gerais, nos anos de 1990 a 2002. Seu objetivo é investigar como as tendências das políticas internacional e nacional de educação 
direcionadas à inclusão dos APNEE no ensino regular têm-se expressado nas escolas desse Estado, em termos de seu impacto na realidade escolar para garantir o acesso e a permanência destes alunos e, em última instância, analisar em que medida essas tendências têm-se refletido nas reformas educacionais 
de Minas, especialmente nos programas estaduais destinados à capacitação de professores e dirigentes escolares. Mais especificamente, este trabalho visa a: a) explicitar o contexto histórico de produção das políticas públicas educacionais inclusivas para os APNEE, por meio dos princípios norteadores 
expressos nos conceitos eqüidade, igualdade, diferença e inclusão, com destaque para a relação entre as políticas internacionais e nacionais e as do Estado de Minas Gerais; b) levantar estudos e pesquisas de diferentes autores sobre a temática em tela; c) analisar as diretrizes internacionais e nacionais para a 
educação dos APNEE; d) analisar em que medida os programas de capacitação dos professores e diretores (PROCAP - Fase Escola Sagarana, PROCAD - Fase Escola Sagarana, SIAPE e Projeto Veredas), implementados nas escolas do Estado de Minas Gerais, expressam o envolvimento institucional e 
pedagógico na inclusão dos APNEE; e) verificar as ações da 40a Superintendência Regional de Ensino - SRE de Uberlândia referentes à implementação da educação inclusiva nas escolas estaduais do município de Uberlândia, no que concerne à capacitação de professores e diretores, bem como às condições 
estruturais arquitetônicas. A pesquisa utiliza dois tipos de delineamento metodológico: o documental, porque trabalha com documentos oficiais que tratam da temática, e o descritivo-exploratório, por enfatizar a análise empírica da realidade das escolas estaduais da cidade de Uberlândia, referente às condições 
arquitetônicas e às ações da 40a SRE referentes à capacitação dos professores e diretores para a implementação da educação inclusiva. Foi possível constatar que, as políticas públicas de inclusão estão sendo orientadas pela visão neoliberal, estando fundamentadas nos princípios elaborados na Conferência 
Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtiem, Tailândia, 1990. A pesquisa detectou, também, que apesar do discurso da inclusão, a integração é o princípio em que se norteia a política de Educação Especial em Minas Gerais, com caráter assistencialista. Além disso, a falta de clareza no referencial 
teórico (Inclusão e Integração), no conceito de Necessidades Educativas Especiais e na definição de quem é o APNEE tem impedido a construção de políticas públicas mais inclusivas e encaminhamentos práticos na área. E, finalmente, que as políticas de inclusão colocam em prática uma ação desarticulada e 
sem compromisso com a realidade objetiva das escolas regulares do Brasil, particularmente, de Minas Gerais, porque são implementadas apenas por decreto. Com isto, os mecanismos históricos de exclusão presentes na organicidade da escola continuam praticamente intocados, pelo fato de esta se 
fundamentar numa racionalidade que preconiza um padrão de normalidade, servindo para qualificar e desqualificar os alunos por nele se enquadrarem ou não.
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A cor no trabalho: um processo 
histórico em busca da cidadania para 
adolescentes que cumprem medidas 
sócio-educativas em liberdade assistida. 
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politica de inclusao de adolescentes 
que cumprem medidas socio-
educativas

 Esta dissertação está vinculada ao Grupo de Pesquisa "Medidas Sócio-educativas e Escolaridade: um olhar sobre o adolescente em conflito com a lei", do Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que estuda e investiga questões referentes à Infância e à Adolescência. A pesquisa 
realizada teve por objetivo historicizar e refletir as práticas político-jurídico-sociais, às quais os adolescentes negros, em especial, vêm sendo submetidos, privilegiando a atenção na atualidade para as medidas sócio-educativas em liberdade assistida, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescnete (1990). 
Considerando os textos legais e as práticas sociais, buscou-se desvelar os conceitos e pré-conceiots os quais as crianças e adolescentes negros secularmente vêm sofrendo, percebendo os "espaços" que lhes são destinados e negados, "labor x educação", respectivamente. Ao privilegiar a Lei do Ventre Livre no 
século XIX, foi feito um resgate das concepções nos diversos segmentos sociais, tornando-se possível perceber o processo de criminalização dessa parcela da sociedade que ao longo do tempo reage ao fato de negarem-lhe o direito à cidadania. O trabalho em questão, manteve diálogo constante com os dados 
históricos e as pesquisas das Rizzini. Buscou-se, também, desmembrar outros caminhos para a inserção social que diferenciassem daqueles estigmatizados para esse público, baseado no princípio educativo, estimulando as diversas potencialiadades do ser, descaracterizando o trabalho como a única alternativa.
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Trata o presente estudo da adoção de ações afirmativas no ensino superior público no Brasil, especificamente, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a experiência das ações afirmativas, modalidade cotas, implementadas no ano de 2003, pela UERJ, sua gênese, 
características, implantação e primeiros resultados. Pretendeu ainda, conhecer essa experiência mais especificamente, num espaço considerado de especial prestígio acadêmico na universidade: a Faculdade de Direito, tendo como recorte a posição de seus professores acerca daquela experiência já 
implementada em suas salas de aula. Optamos por uma abordagem do tipo qualitativa. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática das ações afirmativas, um levantamento dos documentos e estatísticas oficiais da universidade e entrevistas semi-estruturadas com os professores da referida 
Faculdade. A experiência de 2003 demonstrou a viabilidade política e acadêmica de um acesso mais democrático aos cursos considerados de maior “status” social, entretanto, a questão da permanência dos alunos cotistas num quadro de insuficiência de recursos da universidade tem gerado tensões e desafios 
que cabem à comunidade interna da UERJ e também a externa enfrentar.
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A tese tem o ponto central nas ações afirmativas na sociedade brasileira e problematiza: “Que sentidos têm as Ações Afirmativas para os egressos do Instituto Metodista Porto Alegre (IPA-RS)?” Objetivo: entender, compreender, analisar o seu papel e/ou sentido para egressos desta Instituição de Ensino 
Superior privada no Brasil, conveniada ao Centro Ecumênico de Cultura Negra (CECUNE). Secundariamente objetiva: descrever na esteira da abolição as instituições / organizações envolvidas no processo: CECUNE e IPA; conhecer pelo estudo sistemático a ancestralidade africana; compreender o 
caminho/processo de lutas dos negros afro-gaúchos e afro-brasileiros; analisar os caminhos das ações afirmativas nos espaços do mundo; aproximar as relações entre raça/etnia e classe social. Estudo de caso - natureza qualitativa - coleta dados por meio de questionários, entrevistas, encontro de egressos, e, 
analisa documentos dos locais da pesquisa. Entrevistas com professores do The John Lewis Warfield Center for African and African American Studies at The University of Texas at Austin- USA e análise da produção bibliográfica deste país sobre a temática. Resultados: foram descobertos costumes locais 
cotidianos, oriundos do passado africano que deixam suas contribuições em nossa sociedade; entre os tempos de escravidão, lutas quilombolas emergem nas/para abolições das desigualdades. Conceitos das ações afirmativas se diferenciam – em amplitude e metas – na educação e no mercado de trabalho e, na 
diversidade do convívio em espaços sociais. Conclusões: Relações raça-etnia-classe formam o tripé onde se destacam como sentidos da ação afirmativa para os egressos: futuro profissional; futuro familiar e pessoal; realização de um sonho; possibilidade de reconstrução da identidade; oportunidade única; 
elevação da auto-estima; retratação cultural; avanço socioeconômico e perspectiva de vida.
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Radiografando o cenário nacional, a cada dia, emergem iniciativas de lideranças negras que vem despontando como uma novidade para superar as desigualdades de oportunidades entre brancos e negros no Brasil. Entre estas iniciativas os cursos pré-vestibulares têm demarcado espaço na sociedade e na vida 
de alunos "negros e carentes" dando-lhes uma oportunidade de rever seus estudos rumo ao ingresso na universidade. Nesse sentido, a dissertação se propõe a apresentar, informar, relatar e discutir as iniciativas desenvolvidas em dois cursos pré-vestibulares para "negros e carentes" em Porto Alegre - RS. 
Observando e entrevistando a coordenação, professores e professoras, e, alunas e alunos, combina os dados coletados numa perspectiva etnográfica, com as idéias de autores que trabalham temas: raça, racismo, discriminação e ação afirmativa. Tais dados fizeram sentido para corroborar e reafirmar o 
preconceito e a discriminação que os negros sofrem na atual sociedade e, ao mesmo tempo, as ações que as lideranças negras vêm propondo para superar esse tabuleiro social. Estas ações estratégicas tem conquistado espaços e direitos no campo profissional e intelectual do país. Implicam reconhecer avanços 
na ampliação da consciência crítica da população negra e na difusão, mesmo que lenta e gradativa do seu exercício da cidadania. Os cursos apresentam, em sua organização, disciplinas para além dos conteúdos programáticos exigidos no Exame Vestibular, que primam por uma formação de cunho racial e 
social, personalizadas para alcançar estes objetivos, o que acarreta a socialização dos sujeitos envolvidos.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200351942001013001P5

doracy dias 
aguiar de 
carvalho

A política de cotas da universidade 
federal de tocantins: concepção e 
implicações para a permanência dos 
estudantes indígenas.

estado e politica 
educacional

O presente estudo integra a Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFG. Toma como objeto de estudo a política de cotas para indígenas da Universidade Federal do Tocantins e busca compreender a concepção de 
inclusão a esta subjacente e suas implicações para a permanência dos estudantes indígenas. A pesquisa constitui-se num estudo de caso e situa-se no âmbito do debate sobre a democratização do acesso à educação superior brasileira, por meio das ações afirmativas. Tomou-se como referências teóricas, dentre 
outras, os estudos de Foracchi (1982); Castel (1998, 2008); Pierucci (1999); Giddens (2005); Brandão (2005); Guimarães (2008); Neves (2002, 2005, 2006); Romanelli (2002); Chauí (2001); Cappellin (2000); Carnoy (1988); Fiori (1997); Mészáros (2008); Vieira (2003); Fávero (2000); e Lima (2007). A 
partir de uma abordagem histórico-estrutural-dialética levou-se em conta as especificidades e a complexidade do objeto de estudo sem perder de vista as suas conexões com a realidade social mais ampla sob o ponto de vista econômico, social, político e cultural. O estudo teve como locus empírico a 
Universidade Federal de Tocantins (UFT), Campus de Palmas, e como interlocutores estudantes indígenas, professores, gestores e técnico-administrativos envolvidos diretamente com a política de cotas da Universidade. Como fonte documental foram examinados relatórios, atas, boletins, resoluções, planos, 
leis, portarias, constituições federais, decretos, folders, material eletrônico, dentre outros documentos oficiais e institucionais afins. Evidenciou-se, a partir do entrelaçamento dos dados empíricos com as formulações teóricas, que a concepção de inclusão subjacente à política de cotas da UFT tem como foco 
central o acesso, deixando para segundo plano a permanência dos estudantes indígenas, a qual vem sendo viabilizada a partir de ações fragmentadas, pontuais e instáveis. Trata-se de uma inclusão, de certo modo, excludente, na medida em que, de um lado, absorve as demandas dos indígenas no que tange à 
garantia de acesso, e, de outro, não lhes provê as condições básicas de manutenção e de estudo
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No presente trabalho, buscamos compreender a implantação e a operacionalização da Proposta de Inclusão Escolar da Rede Estadual de Educação de Goiás, em seus pressupostos teóricos e práticos. Essa ação ocorreu no município de Goiânia e essa Proposta é proveniente da Superintendência de Ensino 
Especial – SUEE e é por ela gerenciada. Trata-se de um órgão pertencente à estrutura da Secretaria Estadual de Educação – SEE. Para tanto, revimos a trajetória histórica da educação especial na rede estadual a partir da década de 1970 e observamos, descrevemos e analisamos como esta Proposta realiza-se 
nas salas de aula das escolas inclusivas, por meio das práticas de ensino desenvolvidas. Participaram deste estudo 40 salas de aula de 16 escolas do ensino regular denominadas Escolas Inclusivas de Referência e os órgãos da Secretaria Estadual de Educação diretamente envolvidos na implementação da 
Proposta, a saber: Superintendência de Ensino Especial, Superintendência de Ensino Fundamental, Setores de Apoio à Inclusão, Conselho Estadual de Educação e Subsecretaria Metropolitana de Educação. Realizamos uma investigação qualitativa de abordagem descritivo-reflexiva. Como instrumentos de 
coleta de dados utilizamos, de forma concomitante, as técnicas de observação, questionários, entrevistas, análises de documentos e informações resultantes de encontros e conversas informais. Os estudos realizados, assim como as análises e as interpretações, foram efetuadas à luz de novas abordagens teórico-
metodológicas, multirreferenciadas, que conduziram às grandes inovações educacionais do momento, tais como a abertura das escolas às diferenças e outros paradigmas que estão na base de uma escola única e para todos. Apontamos, ao final do trabalho, alguns caminhos que possam auxiliar numa possível 
reorientação da política educacional do Estado de Goiás, no que se refere à “inclusão escolar”, tal como a proposição de que todo o gerenciamento da Proposta de Inclusão deva ser assumido pelo próprio ensino regular e sua comunidade escolar, tendo na SUEE, o órgão da SEE que trata dos serviços de 
educação especial, complementaridade para o atendimento especializado aos alunos que o requerem, com ou sem deficiência.
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O negro na educação superior: 
perspectivas das ações afirmativas

desenvolvimento 
humano, psicologia 
e educacao

Este trabalho analisa a realidade do negro/afrodescendente na sociedade brasileira focalizando a educação considerada uma das principais reivindicações da população desfavorecida. Focaliza, especificamente, a educação superior. constatando a repercussão das ações afirmativas direcionadas exclusivamente 
ao negro. O trabalho se propôs a desvendar o histórico e o desenvolvimento das ações afirmativas no contexto da sociedade brasileira e a levantar o que pensam os alunos negros e brancos sobre ações afirmativas como política para possibilitar a entrada e permanência do negro na universidade. Recupera 
também as lutas por emancipação a partir do regime escravocrata, fatos que a história oficial silencia.
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Inclusão escolar de pessoas com 
deficiência visual na região do vale do 
aço - mg

politicas publicas e 
educacao

Esta pesquisa analisa as políticas públicas de inclusão escolar destinadas às pessoas com deficiência visual no Brasil. A inclusão escolar do aluno cego ou com baixa visão na escola comum é o eixo deste trabalho. Foi definido como objetivo compreender as concepções de educação inclusiva presentes nas 
políticas de inclusão escolar para pessoas com deficiência visual no Brasil, bem como a forma como se processa, no cotidiano escolar. Realizamos uma pesquisa teórica tendo como referência autores que analisam a inclusão escolar de alunos com deficiência visual no sistema comum de ensino. Uma pesquisa 
documental, em que buscamos recuperar a história das políticas educacionais para esse público, assim como uma pesquisa de campo, focando um atendimento educacional especializado para alunos com deficiência visual, no Núcleo de Educação Especial COMTATO, criado em 2001, no município de 
Ipatinga (MG), onde procuramos como está se processando a inclusão escolar dos alunos com deficiência visual assim como descrever os limites, conflitos e possibilidades vivenciados nesse processo. Nos procedimentos metodológicos, optamos pela pesquisa qualitativa, envolvendo a análise dos documentos 
oficiais, observação e entrevistas individuais com oito alunos cegos e com baixa visão que estão matriculados em classes comuns e são atendidos no núcleo COMTATO e oito profissionais que atuam nesse atendimento especializado. Esses instrumentos possibilitaram colher dados a respeito das 
características sociais, culturais e escolares dos alunos que são atendidos no núcleo, assim como aspectos relacionados ao processo de inclusão escolar desses alunos no município investigado. A análise revelou que a evolução das políticas municipais de educação tem conseguido ampliar o atendimento 
especializado, a maior número de alunos com deficiência visual, assim como ampliar o número de alunos matriculados em classes comuns da rede pública de ensino. Verificamos também que o atendimento especializado, apesar das dificuldades, constitui para os alunos matriculados em classes comuns o 
principal suporte para a permanência desses alunos na escola. Através da pesquisa, pode-se afirmar que as concepções que orientam as políticas de inclusão escolar de alunos com deficiência visual não superaram a dicotomia entre a educação especial e a educação comum, o que resulta na falsa idéia de que a 
opção por escolas inclusivas estaria limitada implantar atendimentos especializados, necessários, porém insuficientes.
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As ações afirmativas na educação 
superior: política de inclusão à lógica do 
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A presente dissertação insere-se num contexto de ajustes no atual modelo de produção, de organização do Estado e, consequentemente, na educação. Esse processo desencadeou uma série de ações no âmbito da educação superior, entre elas destacamos a política de ações afirmativas, em particular a reserva de 
vagas/cotas nas universidades públicas brasileiras, destaque das políticas de democratização do acesso e permanência na educação superior. Sendo o tema polêmico e polarizador de opiniões tentamos durante a pesquisa ter o cuidado de não reduzir nossa explicação científica a uma visão simplista e 
maniqueísta, de defesa ou reprovação da política. Buscamos apreender o seu movimento, visto a partir da relação trabalho-educação, levantando a seguinte questão: estas políticas estão contribuindo para a democratização do acesso e permanência dos estudantes na educação superior no Brasil? Optamos por 
este tema, tendo em vista a centralidade que as reformas na educação superior, vêm assumindo no Brasil. Bem como, pela ênfase que o atual governo, vem dando as políticas de ações afirmativas, com a implementação da reserva de vagas/cotas em várias universidades. Objetivamos identificar nos 
documentos dos organismos internacionais a relação destas políticas com a reforma do Estado e ajustes estruturais; identificar nos documentos do governo federal e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), campo empírico da pesquisa, a consonância com as demandas da reestruturação do modelo de 
acumulação do capital. Para tal, realizamos uma pesquisa documental, nos valemos do materialismo histórico dialético, enquanto teoria e método, utilizando as obras de Marx, Engels e Lênin, que tratam sobre a questão do Estado, da Luta de Classes e da Democracia. O processo de investigação leva-nos a 
apontar que democratização do acesso e permanência na educação superior no Brasil, mesmo com toda a luta e avanço conquistados, ainda não ocorreu porque ela depende, sim, da organização do modo de produção. Neste momento, devido ao ajuste no modelo de acumulação, ao invés da simples negação 
que ocorria anteriormente se abre uma aparente possibilidade de ampliação da escolaridade para os trabalhadores, como é caso das reserva de vagas/cotas. Mas, para que isso aconteça, é necessário realizar uma inclusão-excludente, que aparentemente incorpora as reivindicações históricas dos negros, 
trabalhadores. Essa “inclusão” legitima a transformação da educação superior numa terceira etapa da educação básica, contribui para privatização e destruição da universidade pública enquanto lócus privilegiado de produção (ensino-pesquisa-extensão), contando com a colaboração, muitas vezes ingênua, de 
parte da classe trabalhadora
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Nesta Tese de Doutorado, analisamos a implantação do Programa Universidade para Todos (ProUni), no período de 2005 – 2008, e a inserção de negros na educação superior, destacando a sua implementação em duas Instituições de Educação Superior localizadas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O 
ProUni é uma política pública elaborada no contexto da reforma da educação superior do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva que visa a democratização do acesso a esse nível de ensino por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais. O pressuposto fundamental que sustenta esta Tese é o 
seguinte: embora o ProUni seja uma política focalizada, elaborada no contexto neoliberal, pode representar uma estratégia de acesso e permanência para jovens negros na educação superior. Ao explicarmos e compreendermos o objeto de pesquisa, bem como seu eixo norteador, três questões surgiram no 
decorrer desse processo: O ProUni é uma das conquistas dos Movimentos Sociais Negros pela implementação de políticas de ação afirmativa ou apenas uma estratégia para transferir recursos públicos para o setor privado via isenção fiscal? A inserção de negros na educação superior por meio de cotas raciais 
pode acirrar o debate sobre o preconceito e o racismo ou questiona a ideologia do mito da democracia racial na sociedade brasileira? Os Programas de promoção da igualdade racial representam conquistas para a população negra ou configuram-se como política centralizada e ressignificada pelo antagonismo 
convergente entre o Movimento Social Negro e o governo, processo iniciado durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso? Nessa perspectiva, os objetivos desta investigação consistiram em: a) analisar a implantação do Programa Universidade para Todos - ProUni no contexto da reforma da educação 
superior no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, procurando identificar o seu significado como política de democratização que visa a inserção de negros na educação superior; b) investigar o significado do ProUni para os estudantes bolsistas, especialmente no que se refere à sua permanência nos cursos 
superiores; c) investigar a percepção dos estudantes, bolsistas do ProUni, sobre as políticas de ação afirmativa, as políticas de cotas, a discriminação racial e o preconceito. A Tese apresenta a luta dos Movimentos Sociais Negros para a implantação de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, no 
contexto da reconfiguração histórica do papel do Estado brasileiro. Demonstra o debate teórico e as contradições sobre as políticas da ação afirmativa, o sistema de cotas e o ProUni. A pesquisa desenvolveu-se por meio da aplicação de questionário socioeconômico e entrevistas semi-estruturadas realizadas 
com trinta e um acadêmicos negros, do período noturno, dos cursos de Direito e Pedagogia de duas Instituições de Educação Superior de Campo Grande-MS. Realizamos a classificação e a análise da legislação que orientou e normatizou a implantação do ProUni em âmbito nacional e a pesquisa bibliográfica, 
que constituiu a base teórica para a realização desta Tese. A conclusão apontou para o fato de que os problemas relativos às desigualdades raciais e ao acesso dos jovens negros à educação superior no Brasil certamente não serão solucionados por intermédio do ProUni e pelas políticas focalizadas; poderão, 
contudo, ser gradativamente extintos, à medida que as políticas de caráter universalista forem capazes de garantir a todos os brasileiros o direito à cidadania e uma vida digna, independente da cor de sua pele.
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 Políticas de ação afirmativa e acesso ao 
ensino superior: os impactos da 
introdução das leis de reserva de vagas 
na uerj.. 

conhecimento, 
autonomia e 
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 O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise sobre impacto institucional na política de acesso à UERJ, a partir da implementação das leis 3542/2000, que destina 50% das vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino e 3.708/2001, que prevê 40% das vagas para pretos e pardos, com ênfase maior 
para afrodescendentes. Desta forma, contribuir com o debate sobre a agenda de ações afirmativas para inclusão da população negra na universidade pública brasileira. De uma certa maneira as políticas de ação afirmativa (AA) vieram problematizar o conceito de igualdade de direito, edificado a partir de 
experiências revolucionárias como nos EUA, França, Inglaterra, Índia, entre outros. Essas políticas foram concebidas com a intenção de não privilegiar um determinado grupo, mas assegurar para todos o mesmo tratamento perante a lei. O espaço da universidade escolhido para desenvolvermos esta pesquisa 
foi o Conselho Universitário Pesquisa e Extensão (CSEPE) e o Conselho Superior Universitário(CSU), duas instâncias fundamentais para a gestão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a medida que definem e deliberam sobre a política a ser implementada pela universidade. Para tal partimos da 
leitura e análise tanto das Atas das sessões do CSEPE e do CSU realizadas no período de 2000 a 2003, quanto das pautas das reuniões de ambos os Conselhos no período de 1990 a 2003. Este estudo se propôs identificar singularidades desse processo, no sentido de refletir em que medida os caminhos que 
estão sendo trilhados podem contribuir para a construção de alternativas de democratização do ensino superior público no país e de instrumento de combate ao racismo.
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A tese aqui defendida é que a Ocupação da Escola, uma prática corrente nas atividades educacionais do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – configura-se como uma categoria de análise do campo educacional em sua totalidade. E que se encontra em permanente construção, dado sua 
natureza dialética e distinção entre suas finalidades teleológicas e os limites da organização societal vigente. Esse fenômeno é observado na dinâmica do MST e das práticas educativas que o envolve, como a Educação do Campo e, ainda, em um lócus específico, duas escolas situadas em um assentamento: 
uma de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e outra de anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Para a consecução da tese, é efetuada uma abordagem que tem como ponto de partida a organização escola capitalista e, consequentemente, o Estado capitalista, que é responsável, em 
última instância, pela manutenção do sistema escolar. Ao discordar da organização escolar vigente e pleitear sua contraposição, é construído um referencial de análise teórica que vincula a prática educacional e escolar ao princípio da emancipação humana e social. São constituintes desse referencial as 
ategorias: emancipação, práxis, trabalho, autonomia, coletividade, autogestão, formação do (a) educador (a), movimento social e participação. Evidenciados os pressupostos de análise, tanto os limites da realidade observada, quanto às categorias de análises, devidamente vinculadas ao método do materialismo 
histórico e dialético, é possível evidenciar a manifestação da ocupação da escola na história da educação por meio de ações educacionais concretas. Assim, é listada uma série de experiências ao longo da constituição do sistema escolar brasileiro, com a inserção de experiências portuguesas, que apontam para o 
processo de ocupação da escola por parte dos sujeitos sociais vinculados às classes populares. Para completar a tese, a partir de uma breve revisão conceitual sobre os constituintes de uma categoria, é efetuada a exposição das dimensões presentes na ocupação da escola, bem como sua materialização na 
realidade escolar concreta. Assim são expostas as dimensões política, coletiva, sociocultural e pedagógica da ocupação da escola. Constata-se, com a pesquisa, que a ocupação da escola, embora em construção, contém elementos que a sustentam enquanto uma categoria de análise da prática educativa.
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Políticas públicas de inclusão escolar: 
“negociação sem fim”.
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 Esta tese de doutorado trata de um estudo das políticas públicas de inclusão escolar no Rio Grande do Sul, de acordo com o atual cenário nacional de implantação de políticas de educação inclusiva a partir, principalmente, do ano de 2001. Este objetivo primeiro foi complementado pela construção de “mapas 
de sentidos” sobre este processo no Estado, apontando o “lugar” da modalidade de educação especial na construção de sistemas de ensino inclusivos, revelando aspectos sócio-histórico-políticos e educacionais constitutivos desta área. Esta conjugação de questões de pesquisa exigiu a construção de 
instrumentos e estratégias de investigação específicas que foram sistematizados através de coleta de dados em dez localidades (municípios), os quais foram considerados amostra dos comportamentos regionais a respeito do processo de inclusão escolar de alunos com deficiência e demais necessidades 
educacionais especiais no Estado. A sistematização dos dados coletados nas diferentes localidades proporcionou, de forma integrada à teoria, uma análise da atual configuração destas políticas, revelando um fenômeno de características multifacetadas, com diferentes “mapas de sentidos” sobre o assunto; a 
variação verificada fica por conta das diferenças regionais, sobretudo, das características culturais, das características educacionais e do “modelo” de educação especial vigente. A partir desta constatação, a pesquisa apontou que a viabilidade de construção de um adequado acompanhamento de implementação 
de políticas públicas de inclusão escolar, por tratar de um fenômeno complexo, exige uma matriz de interpretação que extrapole a simples questão técnica das avaliações. Neste sentido, um acompanhamento que favoreça um processo genuíno de compreensão das configurações locais indica a necessidade de 
se partir de uma perspectiva cultural e do entendimento da política como um processo de aprendizagem, adotando uma abordagem cognitiva das políticas públicas, perspectiva que se esforça por apreendê-las como matrizes cognitivo-normativas que constituem sistemas de interpretação do real, valorizando os 
valores, as idéias e as representações locais. O estudo aponta, por fim, um Estado que, apesar das diferentes interpretações verificadas, reúne-se em torno da modalidade de educação especial como “elemento” fundamental ao processo de inclusão escolar, ainda que a sua “localização” e o seu “sentido” na 
organização dos sistemas de ensino não seja unânime entre os municípios pesquisados.
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O aluno surdo em classe regular: 
concepções e práticas dos professores

praticas 
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Este trabalho apresenta uma investigação que enfoca concepções de professores sobre a inclusão escolar de alunos surdos e sua relação com as práticas desenvolvidas em classes regulares. A pesquisa foi realizada em uma escola pública regular, localizada no município de Assu-RN, tendo como opção 
metodológica a abordagem qualitativa, do tipo etnográfico. A construção dos dados foi feita por meio de observação, entrevista semi-estruturada e análise de documentos, tendo como participantes quatro professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Respalda-se na teoria sociocultural proposta por 
Vigotsky (2003; 2005), que traduz a compreensão do homem em sua dimensão histórica e social, bem como a relevância da interação social como condição para o desenvolvimento dos indivíduos. A análise dos dados revela que as professoras investigadas são favoráveis à inclusão de alunos surdos em 
classes regulares, mas apontam a necessidade de mudanças na escola para que tal inclusão seja realmente possível. Acreditam que a aprendizagem de alunos surdos se dá de forma muito lenta, mediante a utilização de recursos específicos, principalmente do uso de Libras. As professoras apontam dificuldades 
que enfrentam para atuar pedagogicamente com alunos surdos no cotidiano escolar, tais como: falta de trabalho coletivo na escola; necessidade de formação específica; existência de sentimentos como medo e preconceito, por parte de algumas pessoas que fazem a escola, o que interfere nas suas atitudes e 
ações diante desses educandos; falta de apoio das instâncias administrativas; falta de políticas consistentes que norteiem a educação em uma perspectiva inclusiva. Em relação à prática desenvolvida, foi possível perceber que são feitas poucas adaptações considerando a presença das alunas surdas, 
demonstrando que o planejamento das ações educativas continua sendo elaborado, prioritariamente, para os alunos ouvintes, ou seja, para um grupo aparentemente homogêneo. Foi constatado, ainda, que não existe nenhum profissional habilitado para o ensino com uso da Libras, embora esta seja considerada 
uma língua indispensável para que se estabeleça a comunicação com os surdos. Apesar das dificuldades, as professoras afirmam que o trabalho com alunos surdos traz benefícios tais como respeito e colaboração mútua entre os alunos; aquisição de novos saberes e melhoria da prática pedagógica pelos 
professores
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No Brasil existem hoje diferentes propostas de reformasve projetos que buscam trabalhar com maior intensidade as relações entre questões raciais e educação. Escolhemos como foco de nosso trabalho analisar uma experiência, o PPCOR, que articula a temática racial em uma universidade pública, cujo 
objetivo é ser um núcleo de estudos e intervenção social. O trabalho estáestruturado nos seguintes capítulos: começamos por apresentar uma breve aproximação aos conceitos de raça e democracia racial; no segundo capítulo fazemos um balanço acerca dos avanços das políticas de ação afirmativa nos últimos 
20 anos; no terceiro e quarto capítulos, analismos o Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCOR)- projeto desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, suas características, conquistas e desafios, a partir do ponto de vista dos implementadores do projeto - e, finalmente, nas 
considerações finais, apresentamos algumas conclusões e questões que o estudo suscitou.
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Estudar em que medida as atuais políticas educacionais tem incorporado demandas advindas dos movimentos negros, de forma a repensar os processos internos aos sistemas de ensino que discriminam negativamente as contribuições de culturas historicamente dominadas, ou como diriam alguns, silenciadas 
nos curriculos escolares. Em suma, o estudo confronta, em ultima instancia, projetos pedagógicos vigentes nas escolas, com processos socializadores engrendrados por práticas culturais, desenvolvidas por jovens negros nas periferias de Belo Horizonte. Quanto a analise dos projetos pedagógicos, a pesquisa 
reuniu material elaborado pela Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, incorporando, tambem, os documentos concernentes aos Parametros Curriculares Nacional/SEF/MEC. Neste, o foco recaiu sobre os textos que tratavam dos principios gerais que orientavam as novas propostas e ainda no 
documento especifico sobre "Pluralidade Cultural", onde as questões étnicas e raciais eram discutidas amplamente
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Busca investigar a elaboração da política educacional no município de Vitória no período de 1989 a 2004, tendo como foco de análise as ações político-administrativo-pedagógicas direcionadas à educação escolar de alunos com deficiência. Por meio da análise documental, busca recompor o quadro de ações 
para compreensão da política em tela, tomando com pressuposto que a educação é um direito social legalmente assegurado e deve ser garantido pela via das políticas públicas. Além disso busca compreender a influência das agências internacionais de financiamento nas reformas educacionais na década de 90, 
em particular suas implicações na educação especial. A partir dos dados, identifica duas grandes fases da política educacional no município associados aos momentos de reorganização da sociedade brasileira e aos princípios filosóficos utilizados para fundamentar as políticas de educação especial em nível 
nacional: a primeira fase – 1989 a 1995: inicia-se uma proposta sistematizada de Educação Especial no modelo da integração escolar, associado ao período de reivindicação dos movimentos sociais para redemocratização da sociedade e posteriormente, de transição política e governamental. A segunda fase – 
1995 a 2004: sob o discurso da inclusão escolar há uma reestruturação no projeto de educação especial associado ao momento político de diminuição da ação do Estado em relação aos direitos sociais e a influência do modelo de mercado na gestão da escola. Foi possível identificar que as reformas no projeto 
desenvolvido pela Divisão de Educação Especial ocorrem em momentos de reorganização política da educação em nível nacional e local, historicamente objetivadas no contexto sócio-econômico-político.
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O presente trabalho disserta sobre as políticas afirmativas de recorte racial nas universidades. Para desenvolver o tema, são discutidos os aspectos históricos do racismo brasileiro, suas características subjetivas, ou seja, a construção cultural do racismo com base nas ciências e nos costumes marcados pela 
visível hierarquia social. E também suas características objetivas, que seriam as privações concretas que o povo negro sofre durante séculos, violências de todos os tipos, justificadas, inclusive, no âmbito legal. Há ainda uma argumentação favorável à adoção de ações afirmativas de recorte racial nas 
universidades brasileiras. Através de relatos de reuniões das comissões relacionadas às ações afirmativas da UFRGS, trazemos dados gerais que dizem respeito ao universo do processo seletivo do vestibular, comparando dados dos anos em que a política vigora com os anteriores nessa instituição. As 
categorias analíticas que percorrem o trabalho são a de classes sociais, racismo, biopoder e ações afirmativas.
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 Este estudo buscou analisar aspectos na formação docente para a Educação Especial - Altas Habilidades/Superdotação que compõem competências necessárias e desejáveis para atender ao universo da Educação Inclusiva. A pesquisa se caracterizou como um estudo de caso onde foram examinados 
procedimentos acadêmicos/pedagógicos concernentes à formação de profissionais em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ocorrido no período de 1999 a 2002, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por ser um estudo de caso, não seria pertinente generalizações; entretanto, a investigação realizada 
favorece um olhar crítico sobre a realização do curso, suscitando o caráter relevante que justifica sua validação e de futuras iniciativas de mesma natureza. A Tese indica a necessidade premente da criação de cursos de habilitação profissional, que devem existir de forma contínua e adequada, em nível de pós-
graduação, como garantia para impulsionar a formação de professores em nível de Graduação e/ou Ensino Médio, ampliando, como conseqüência, a hoje desprovida oferta de atendimento aos alunos com Altas Habilidades/Superdotação no país. Este estudo apresenta, ainda, características de pesquisa 
exploratória, em decorrência da carência de estudos relacionados aos cursos de formação para esta área de atuação no Brasil. Por isso, fez-se indispensável uma investigação que buscasse, através de questionários mistos, tornar conhecida esta realidade emergente nos discursos dos professores e alunos, 
considerados como sujeitos nesta pesquisa. Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica acerca do conceito de Altas Habilidades/Superdotação encontrado na literatura especializada, bem como dos conceitos de Talento, Precocidade e Genialidade; dos processos de Sondagem, Identificação, Programas de 
Enriquecimento, e as possibilidades/alternativas de atendimento no modelo brasileiro: Classes Comuns, Salas de Recursos, Atendimento Itinerante, Aceleração/Avanço e Acompanhamento Psicológico. Procurou-se também, através da literatura especializada, identificar os conceitos de competência e 
aprendizagem, estabelecendo estreita relação teórico-metodológica, com base em análise de documentos legais, diretrizes e programas de capacitação, que formam o substrato para a proposta de inclusão social no contexto educacional brasileiro. Concomitantemente à investigação principal, foram pesquisadas 
informações a respeito dos cursos em nível de pós-graduação oferecidos sobre o tema no Brasil, bem como sobre o atendimento desse segmento nos Estados, Distrito Federal e Capitais no país, tanto através de pesquisa em meios eletrônicos na grande rede, quanto por contato direto, visando estabelecer um 
paralelo quanto ao campo profissional, através da existência de políticas públicas para as Altas Habilidades/Superdotação. As conclusões destacaram a existência precária de ações efetivas, seja em âmbito governamental, seja por universidades e escolas. As poucas iniciativas identificadas não estabelecem 
relação entre si e permanecem isoladas, o que retarda a conquista de melhores condições de trabalho docente, permitindo a continuidade de práticas anteriores, uma vez que consolidam um vaivém de posturas, e, assim, pouco se avança em direção à oferta do atendimento adequado, e necessário, ao aluno com 
Altas Habilidades/Superdotação.
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 A presente tese buscou problematizar as condições para a emergência da Educação Especial e as ênfases nas práticas percebidas ao longo dos anos no contexto da Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo e na Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, na segunda metade do século XX e início do século 
XXI. Tal empreendimento permitiu analisar a Educação Especial como uma modalidade da Educação Escolar que atende a uma racionalidade e governa a conduta dos sujeitos posicionados nessa modalidade, ao mesmo tempo produzindo mecanismos de normalização desses sujeitos. Também foi possível 
problematizar a norma como articuladora desses processos de normalização, que, no contexto da biopolítica, são operados por tecnologias de regulamentação da população posicionada na Educação Especial. Esse movimento possibilitou questionar as políticas de inclusão escolar que, na articulação com as 
práticas, colocam em funcionamento mecanismos necessários para assegurar a normalização de crianças e jovens. A abordagem da pesquisa aproxima-se da perspectiva pós-estruturalista e utiliza os conceitos foucaultianos de discurso e normalização como ferramentas analíticas, bem como os de 
regulamentação, regulação, norma, biopolítica, governamentalidade, governamento, sujeito e poder. O exercício analítico foi realizado em torno de três conjuntos de práticas normalizadoras: A institucionalização do anormal; A distribuição dos corpos na escola; A inclusão e o controle dos sujeitos na escola 
comum. A articulação desses três conjuntos de práticas normalizadoras permite argumentar que as políticas de inclusão escolar colocam em ação práticas de governamento dos sujeitos posicionados na Educação Especial, operando e sendo operadas por mecanismos de normalização e de regulação 
permanentes, fazendo aparecer posições de sujeito orientadas pelo princípio da norma em cada época.
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A presente pesquisa contém um estudo realizado sobre Escola Itinerante dos acampamentos do MST: um contraponto à Escola Capitalista? Para a realização deste estudo apresentamos, como objetivo geral: apreender no processo quais os principais aspectos/elementos que evidenciam, na prática, ser a Escola 
Itinerante dos acampamentos do MST uma proposta capaz de se contrapor à escola capitalista. Através da observação das categorias atualidade e auto-organização dos educandos, buscamos compreender sua aproximação com a escola socialista. Os principais autores que fundamentam a pesquisa são: Pistrak, 
Manacorda, Ponce, Freitas, Gramsci, Caldart, entre outros. Para organizar este processo, o trabalho está dividido em cinco capítulos abordando questões referentes à demonstração da tese. Assim, busco fazer uma leitura da trajetória de vida, imbricada com as razões, os sujeitos e o lugar da pesquisa, seguida 
de uma retrospectiva do contexto histórico do Movimento Sem Terra, sua gênese, processo histórico e atualidade; sua preocupação e ocupação com a educação e a escola aqui estão delineados. Objetivando analisar as reais possibilidades de a Escola Itinerante ser “diferente”, ou contrapor-se à Escola 
Capitalista, é feita uma leitura das concepções e práticas deste projeto de escola, trazendo os elementos que a caracterizam historicamente e as forças políticas e sociais que a fazem presente no atual sistema. Em seguida, reflito sobre a História e o Contexto da Escola Itinerante, desde sua gênese, a luta dos 
Sem Terra pela conquista e permanência no seu meio e, sobretudo, pelo desejo e necessidade de transformá-la. A interrogação: Escola Itinerante dos acampamentos do MST: um contraponto à Escola Capitalista?, embora continue soando aos ouvidos, encontra-se, de certa forma, respondida aqui. Apesar de se 
constituir como uma experiência singular, de chamar a atenção de autoridades públicas, de educadores e do próprio Movimento, fazemos uma leitura de algumas tensões, limites e contradições que emergem no processo da experiência. Aprovada no Rio Grande do Sul em 1996 e no Paraná em 2003, a Escola 
Itinerante vem se construindo como referência de escola para crianças, adolescentes e adultos acampados, se expandindo também para outros estados da federação onde o MST está organizado. Palavras-chaves: Movimento Sem Terra, Escola Itinerante, Escola Capitalista, Escola Socialista, Atualidade, Auto-
organização dos educandos.
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A inclusão de estudantes com deficiência é um processo recente que vem sendo discutido nos contextos escolares, porém a política vigente de inclusão para o acesso e permanência desses estudantes no Ensino Superior ainda é uma problemática diante do que há muito que fazer, pois, são incipientes os 
estudos nos quais esse alunado esteja envolvido. Nesse sentido, o que vem ocorrendo é que os estudos versam em sua maioria sobre esses estudantes e para eles e pouco se discute com eles. Para uma educação inclusiva, portanto, a instituição deve se preparar para receber os estudantes, tendo como uma de 
suas premissas os seus ponto de vistas sobre o que realmente vivenciam visando à promoção de uma educação para todos. Diante disso, esse estudo trata do processo de inclusão de estudantes com deficiência matriculados regularmente nos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN. Recorremos aos pressupostos da pesquisa qualitativa possibilitada pelo método estudo de caso e entrevistas semi-estruturadas. Buscamos analisar, pelo fio condutor de ações e práticas pedagógicas, sob os pontos de vista de estudantes com deficiência e docentes, as condições de acesso e 
permanência, oferecidos pela UFRN. Participaram da pesquisa doze estudantes com deficiência nas áreas física, visual e auditiva e cinco docentes dos centros acadêmicos que, no ano letivo de 2008, lecionavam para esses estudantes. Para a análise dos dados utilizamos a técnica de análise de conteúdo. 
Extraímos dois eixos temáticos: acesso e permanência de estudantes com deficiência na UFRN, donde emergiram as categorias descritas e analisadas no decorrer desse trabalho. Os resultados mostram dificuldades de acesso e permanência de estudantes com deficiência no âmbito da UFRN, tais como: 
barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas. No entanto, já se constata, também, avanços iniciais na busca pela concretização de ações mais efetivas que garantam o acesso e a permanência desse alunado na UFRN. Concluímos que, para o alcance do exercício da cidadania o alunado com deficiência, na 
UFRN, necessita que esta Instituição de Ensino Superior tenha um projeto de educação inclusiva amplo e consolidado, pois as ações empreendidas pelo Ministério da Educação - MEC, por si só, não estão garantindo a todos os estudantes a devida autonomia e segurança. Esperamos que esse trabalho traga 
subsídios para novos estudos que possam desenvolver aspectos que foram situados, mas que não foram nosso foco, pois, assim, a UFRN poderá avançar no processo inclusivo de estudantes com deficiência
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Esta tese discute "A Lei 10.639/03 e o ensino de artes nas séries iniciais: políticas afirmativas e Folclorização racista". Analisa a implementação da obrigatoriedade legal do ensino da Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola, promulgada em 2003, no que tange especificamente ao ensino de Arte, em 
Escolas Públicas de um Município do Estado do Paraná. Entende-se que a teorização decorrente do diagnóstico desta implementação, dialeticamente, possa vicejar algumas possíveis formas de transformação desta realidade e contribuir para que as diferenças culturais sejam respeitadas, aprendidas e vistas 
como riquezas dos grupos humanos. Desse modo, as ideias, os fatos de como os sujeitos participam das investigações, interagindo de forma a expressarem seus sentimentos, trazem à tona o valor da reflexão da subjetividade como um relevante componente da importância da pesquisa. O pesquisador 
apresenta-se como parte integrante da pesquisa e num esforço busca responder "como me tornei o que sou?". Assim, ao identificar-se com a própria realidade vivida, o pesquisador, por meio da interação entre realidade observada (o campo) e a teoria (a ciência), tonifica o seu foco e estabelece um processo de 
construção do conhecimento, ampliando a visão de mundo muitas vezes pouco percebida pelos (as) pesquisados (as). A presente tese aborda: (a) a Lei n.º 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas – o que na opinião de vários estudiosos, 
desde a própria relatora do processo, Professora Beatriz Petronilha Silva, deveria vir a constituir-se como um importante diálogo, uma contribuição da Escola no desenvolvimento de uma pedagogia antirracista e antipreconceito; e (b) da forma como tem sido desenvolvido o trabalho de implementação, após 
sete anos de vigência da referida Lei, em escolas municipais nas séries iniciais, responder às seguintes questões: 1) como a Lei está sendo implementada, conforme os professores da disciplina de Arte de escolas públicas de um município paranaense; e 2) de que maneira contribui para a pedagogia antirracista 
a forma como tem se dado esta implementação na disciplina de Arte. A questão suscitada, portanto, é a de analisar o que está e o que não está sendo ensinado nas escolas, como decorrência da Lei, e de que formas isso se dá, na perspectiva dos professores responsáveis por esta implementação. Partindo do 
plano discursivo das respostas, obtidas em conversas gravadas, para efeito de análise, inferiu-se que os dados empíricos obtidos permitem defender a seguinte tese: a implementação que hoje se dá na disciplina de Artes para as séries iniciais do município analisado pode ser caracterizada como uma 
"folclorização racista", cujas consequências alimentam a afirmação do preconceito ao invés de seu combate, como é o objetivo das Políticas Afirmativas. Este argumento remonta em sua causa, ora oculta, ora revelada, à total ignorância de consciência e de atitude em relação ao negro e sua cultura, bem como 
à naturalização pejorativa com ou sem intenção de fazê-lo das características culturais e de aparência nos espaços escolares. Toda esta preocupação geradora da pesquisa, no caso do autor do trabalho, é umbilicalmente atravessada pela história de vida de alguém que um dia na condição de negro, órfão e pobre, 
constitui por si mesmo representação icônica da população de crianças negras vítimas do preconceito e da discriminação, cuja Lei n.º 10.639/03 pretende defender.
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Esta pesquisa buscou conhecer algumas nuances do processo de desenvolvimento do Proeja no Ifes, a partir da escuta dos atores sociais envolvidos no que tange ao sentimento de pertencimento dos alunos a esse espaço institucional, no período de 2008 a 2009. Optou-se pela metodologia do estudo de caso, 
tomando como estratégias na produção dos dados: realização de entrevistas com 21 professores, uma assistente social, uma pedagoga e um gestor; aplicação de questionários com 80 alunos bolsistas – Proeja; a realização de dois grupos focais; e a análise documental. Na análise de dados foi possível 
evidenciar, pelo cruzamento das diferentes fontes, que o sentimento de pertencimento dos alunos do Proeja do Ifes é algo ainda a se efetivar, o que pode ser observado nos depoimentos dos diferentes atores. Outros fatores analisados indicam em relação ao acesso: as formas de divulgação são insuficientes para 
a ampla divulgação do programa. Quanto aos ritmos de aprendizagem, os alunos ressaltam como positivo a atuação de alguns professores por eles denominados de “professor materno” que consideram suas necessidades. Quanto à permanência, os alunos indicam que a política de bolsas-Proeja tem contribuído 
para a sua permanência no Ifes. No que tange às razões de descontinuidade escolar, dentre outras, destaca-se a necessidade de trabalhar como uma das principais indicações, o que reafirma os sujeitos da EJA como alunos trabalhadores e coloca para a instituição a necessidade de implementar ações que 
articulem a condição do aluno trabalhador à oferta da educação como direito de todos
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joao vicente 
silva souza

malvina do 
amaral dorneles

 alunos de escola pública na 
universidade federal do rio grande do 
sul: portas entreabertas

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

Este Estudo trata da presença dos jovens de Escolas Públicas e dos jovens de origem popular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, das características sócio-econômicas dos vestibulandos da UFRGS e da diversidade das caminhadas desses jovens, desde um olhar de dentro da Universidade. Aborda, 
em um primeiro momento, as assimetrias sócio-econômicas dos vestibulandos da UFRGS refletidas no acesso aos Cursos de Graduação nas últimas quatro décadas, através de estudos estatísticos baseados nos Questionários Sócio-econômicos aplicados aos jovens durante o período. Em um segundo 
momento, o Estudo apresenta as histórias de dezessete jovens estudantes de diversos Cursos de Graduação da UFRGS, todos egressos de Escolas Públicas, sendo alguns de origem popular, através da modalidade biográfica de “narrativas de vida”, cujos textos redigidos pelo pesquisador sobre as histórias 
individuais foram compartilhados com os participantes da Pesquisa. Dessas histórias de diferentes pessoas vindas de diferentes lugares, emerge a complexidade da diversidade das caminhadas, das mobilizações familiares, das percepções sobre a educação e a escolarização, das afeições e afinidades com 
pessoas e lugares, tornando assim seus percursos de vida inexatos, retos, aleatórios, atrativos, pesados, necessários, desnecessários, leves, sofridos, determinados, previsíveis e incompreensíveis. Em meio às conhecidas barreiras, obstáculos e amputações da nossa estrutura social – na qual se evidenciam 
inúmeros distanciamentos concretos e simbólicos – orientam-se também esses jovens pelas suas afeições e afinidades aos seus familiares, amigos e lugares (os seus e outros), transformando, transmutando, acumulando e potencializando forças para mobilizar, estar, modificar, permanecer e mudar seus lugares. 
Nesse sentido, aparecem a Universidade, a Universidade Pública e a UFRGS como lugares em comum (desde uma perspectiva de estarem no mesmo lugar) de pessoas com histórias incomuns (desde uma perspectiva de pessoas com percursos diferentes e sentidos diferentes para estarem no lugar onde estão). 
Sendo a UFRGS considerada por esses jovens como um lugar desejado, um mito, uma meta, um monstro, uma mãe, um acaso, e muitas outras possibilidades, percebe-se que ela também é o lugar dessa diversidade que se descortina aos poucos (para aqueles que estão preparados para compreendê-la) ao 
entreabrir suas portas por conta da sua Política de Ações Afirmativas recém iniciada.
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O negro e a educação: movimento e 
política no estado do rio grande do sul 
(1987 - 2001)

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

A presente Dissertação de Mestrado é uma abordagem das políticas públicas em educação de negros no Estado do Rio Grande do Sul, realizada desde a práxis, atuação, proposição e organização das entidades e grupos que constituem o movimento negro gaúcho, pelo Projeto O Negro e a Educação da 
Secretaria Estadual da Educação e Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Estado do Rio Grande do Sul: espaços público-institucionais criados com a tarefa de implementar e incrementar políticas públicas negro-educativas. Possui como orientação o paradigma negro-
brasileiro, que engloba a afrocentricidade, a negritude e as ações afirmativas, como forma reflexiva e concreta de incrementação destas políticas públicas; e minha vivência e militância negra com o desafio de um olhar que presentifica uma perspectiva epistemológica onde o pesquisador se constitui ator e vice-
versa.
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Políticas públicas de ações afirmativas, 
educação e àbá (pensamento) negro-
brasileiro diaspórico. 

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

A presente tese de doutoramento consiste na abordagem das Políticas Públicas de Ações Afirmativas, entendidas como decorrentes das organizações e das ações históricas do Movimento Negro; da paulatina aliança e inserção desse Movimento na Academia; cujo conhecimento produzido, subsidiou e continua 
subsidiando as Políticas Públicas voltadas à população negra brasileira. Com a constatação de que este conhecimento, que deu origem e sustenta estas Políticas, consiste em um pensamento colonizado: impregnado da influência norte-americana, formulo um àbá (pensamento) negro-brasileiro diaspórico, que 
abrange não só os aspectos socioeconômicos da população negra. Especificamente, no presente trabalho, analiso os discursos, as narrativas, o ideário e os sustentáculos das Políticas Públicas de Ações Afirmativas em Educação de negros – sob a perspectiva dos direitos humanos – concretizadas nas leis, 
projetos e programas do atual governo federal brasileiro (de 2003 a 2006); ou seja, as Políticas de Cotas em Universidades Públicas brasileiras, presentificando as ações que se imbricam nesta temática da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação; da Fundação 
Cultural Palmares do Ministério da Cultura; do Conselho Nacional de Combate à Discriminação do Ministério da Justiça; e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. O àbá (pensamento) negro-brasileiro diaspórico, elaborado no âmbito deste trabalho, é 
constituído, em especial e simultaneamente, a partir: das categorias da oralidade, espaço-tempo e ancestralidade, que refletem tradição e cultura, modus vivendi, religiosidade e festividade da população brasileira a partir de valores africanos, intermediados pela população negra brasileira; dos estudos e 
pesquisas e da organização e atuação do Movimento Negro sobre essa temática; e da teoria moriniana da complexidade – princípios dialógico, hologramático e recursivo – que se embasa em relações concomitantes de complementaridade, de concorrência e de antagonismo.
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No quadro: o tema diversidade sexual 
na escola, com foco na 
homossexualidade. Nas carteiras 
escolares: os professores

politicas e 
instituicoes 
educacionais

A presente tese teve por objetivo central investigar se os professores que se dispõem a participar de cursos de capacitação com enfoque na Diversidade Sexual na Escola tendem a ser menos excludentes em sua relação com alunos homossexuais e pretendeu também investigar como a homossexualidade está 
presente na percepção destes professores. Parti do pressuposto de que estes, de um modo geral, com base na formação docente/humana heteronormativa, não se encontram envolvidos com a prática do lidar com os alunos homossexuais ou que exibam comportamentos e quaisquer indícios que são associados à 
homossexualidade. Sendo assim, podem ter atitudes excludentes, seja através do silenciar diante do fato, seja causando constrangimento aos alunos. Para tanto, foram utilizados como referenciais de análise e discussão a estrutura conceitual sobre Inclusão, compreendida em três dimensões: Culturas, Políticas 
e Práticas, baseada na perspectiva teórica de Booth & Ainscow (2002) e Santos (2003a). Para os estudos sobre identidades, sexualidade/homossexualidade, recorri a Foucault (1998) e Louro (1997), dentre outros. Os professores que constituíram a amostra desta pesquisa foram aqueles que participaram dos 
cursos de capacitação oferecidos pelo Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual, pelo Movimento Gay de Minas, pelo Projeto Papo Cabeça da UFRJ, todos em parceria com o Ministério da Educação, e do Curso de Extensão Inclusão em Educação: Homossexualidade na Escola, em Discussão. A 
investigação se deu através dos seguintes instrumentos: questionário (aplicado aos professores participantes dos cursos de capacitação que se encontravam em exercício do magistério), e grupo focal (aos participantes do curso de extensão). As respostas dos questionários e o resultado das discussões dos 
grupos focais foram analisados segundo a Análise de Conteúdo conforme propõe Bardin (1977). Os resultados mostraram que apesar de registrarem suas respostas sob um olhar heteronormativo, devido aos valores construídos ao longo de suas vidas (e aos quais estão submetidos), um número expressivo de 
professores reconhece que a homossexualidade já é uma orientação sexual que conquistou visibilidade dentro e fora da escola. Portanto, tal conscientização os conduziu a buscarem conhecer/aprender sobre este tema, embora ainda existam aqueles que, por ignorância e/ou preconceito, se recusem a notar os 
alunos que fogem à regra heterossexual, invisibilizando-os. Em nossa visão, o referido reconhecimento constitui-se em importante base para que culturas, políticas e práticas de inclusão referente ao tema da homossexualidade sejam construídas no ambiente escolar
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Análise da política educacional para as 
pessoas com deficiência pós lei 
9394/06: a questão do acesso à 
educação básica

politicas e gestao da 
educacao

Este trabalho tem como objeto de análise o acesso das pessoas com deficiência à rede pública de ensino no marco da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei: 9.394/96), quando se marca o fato, até então inédito, da proposta de oferta de educação formal a essas pessoas preferencialmente na rede estatal de 
ensino. O trabalho aponta como pressuposto para a necessidade dessa política não se encerrar nos limites do Estado mínimo, considerado que essa política tende a se posicionar na contramão da redução dos gastos estatais. Essa dissertação, como fundamento da análise, estabelece uma contextualização dos 
fatores econômicos e políticos que determinaram as políticas educacionais voltadas às pessoas com deficiência no Brasil, nos diferentes momentos históricos. Apresenta-se, também, uma sucinta descrição dos paradigmas de "inclusão responsável" e a entendida "inclusão radical", apontando insuficiências 
presente nas duas versões. A partir desse quadro, analisam-se os dados de matrícula na educação especial, estabelecendo uma comparação no até então predominante atendimento isolado e no modelo de acesso à rede estatal de ensino. Essa investigação identifica, apesar dos muitos vieses ideológicos e limites 
percebidos nessa política, importantes avanços em termos de cobertura escolar.
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 Saberes construídos em projeto de 
prevenção ao abuso de drogas: 
subsídios para a formação do educador.

praticas 
pedagogicas e 
formacao do 
educador

 A tese intitulada Saberes construídos em projeto de prevenção ao abuso de drogas: subsídio para a formação do educador se caracteriza como uma pesquisa de cunho qualitativo que tem como objetivo analisar o processo de desenvolvimento de programas de prevenção à droga na escola, de forma a 
possibilitar suporte para a formação do educador, com base nos saberes construído por todos os segmentos envolvidos nesse processo (professores, pais, adolescentes e outros profissionais que trabalham nos programas). Três eixos fundantes presidiram o trabalho: drogadição e prevenção, formação de 
professores e saberes. O primeiro sustentou-se teoricamente em Carlini, Bucher, Tiba, Zagury, Vizzolto, Santos e Asinelli-Luz. O segundo em Zeichner, Nóvoa e Moraes. O terceiro em Tardif e Gauthier (professores) e Charlot (adolescentes). A pesquisa realizada estudou diferentes projetos de prevenção ao 
uso de drogas e optou pela análise em profundidade do realizado pela Escola Vida por já apresentar resultados relevantes em sua comunidade. Foram realizadas entrevistas com nove interlocutores: 03 professores, 03 adolescentes e 03 membros da comunidade escolar. Para o tratamento dos dados utilizou-se a 
análise de conteúdo. A tese confirmada teve como premissa que as escolas que possuem projetos cujo foco central é a “vida” e que desenvolvem ações de qualificação dos professores, constituem-se em escolas que auxiliam na construção de saberes sobre prevenção do abuso de drogas. Desta maneira 
contribuem com os professores, adolescentes e comunidade no sentido de compreensão do fenômeno na busca de alternativas para a sua solução. Dentre os resultantes da análise destacam-se, entre outros, o conhecimento prévio sobre drogadição trazido por professores e adolescentes, o uso de diferentes 
práticas pedagógicas que propiciaram aos adolescentes uma melhor condição para prevenirem-se sobre drogas, a multivariedade de temas transversais que foram trabalhados em sala de aula, a visão interdisciplinar do projeto de prevenção, a capacitação anual dos professores e a criação do Conselho Municipal 
Antidrogas, produtos que evidenciaram o sucesso do projeto. O projeto desenvolvido pela escola mostrou que busca possibilidades concretas de uma prática preventiva do uso indevido de drogas pela via educativa, e com o envolvimento de toda a comunidade escolar. Logo, pode-se destacar como princípios 
fundamentais de um projeto bem sucedido: partir de necessidades concretas; reconhecer que o uso e o tráfico de drogas estão fora e dentro da escola; estabelecer parcerias entre diferentes profissionais; elaborar proposta com os diferentes segmentos da escola; admitir que a adesão ao projeto precisa ser 
espontânea e gradativa; socializar conquistas, mas olhá-las com humildade; reconhecer os limites e as possibilidades que a escola enquanto espaço formativo tem, pois ente social.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073642007011003P6

juliana motta 
de assis silva

maria evelyna 
pompeu do 
nascimento

Um estudo sobre o processo de 
implementação de classes hospitalares - 
o caso do hospital dr.Domingos 
Adhemar boldrini.

planejamento 
educacional, 
politicas e gestao 
educacional

educacao especial; classes 
hospitalares

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um Estudo de Caso sobre o processo de implementação da classe hospitalar, denominada como SAP – Sala de Apoio Pedagógico no hospital Dr. Domingos Adhemar Boldrini em Campinas – SP. Considerando-se a classe hospitalar como uma modalidade de 
atendimento da educação especial, entendendo-a como um direito de todas as crianças e adolescentes hospitalizados. Tendo como objeto de estudo os atores envolvidos e os processos que culminaram na construção da classe hospitalar do hospital mencionado, construímos nossas possibilidades de análise 
através do suporte teórico de pesquisadores das áreas de políticas públicas e classe hospitalar, bem como através da realização de entrevistas com estes atores, da apropriação de documentos e bibliografias sobre o hospital e especificamente sobre a Sala de Apoio Pedagógico, na tentativa de compreender quais 
as motivações que culminaram na abertura desta e qual a tônica do trabalho que desenvolvem atualmente. O referencial teórico utilizado pautou-se nos estudos de autores como Fonseca (1996; 1998; 1999), Pálmen (2005), Rus Perez (1998), Matos (2003), Fontes (2004), Funghetto (1994), Nascimento (2001), 
Mazzotta (2001), entre outros, a fim de localizar e aprofundar a temática de classes hospitalares, dentro e fora do nosso país, além de compreender as especificidades observadas no hospital Boldrini. Deste modo, vislumbramos contribuir para que esta modalidade de atendimento seja reconhecida como direito 
na vida de qualquer criança ou adolescente que necessite de internação hospitalar, impulsionando a formulação e a implementação de políticas que valorizem e corroborem para abrangência e qualidade deste atendimento
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O ensino superior para os povos 
indígenas: 
ingresso/permanência/desistência/ 
conclusão dos estudantes indígenas da 
universidade estadual do centro oeste 
(unicentro), paraná

cognicao, 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
humano

politicas de inclusao indigena na 
universidade

Este estudo configura-se como uma pesquisa documental e empírico-exploratória, de carater qualitativo, desenvolvido por meio dos aportes da Psicologia Social Comunitária latino-americana que permitiram o conhecimento direcionado às questões psicossociais da realidade dos indígenas e não para os 
indígenas na Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO), bem como as formas como o acesso aos ensino superior interferem nas expectativas destes estudantes e outros aspectos que influenciaram seu ingresso/permanência/desistência/conclusão na Universidade. Desta forma, o 
objetivo geral desta pesquisa consistiu em identificar os fatores responsáveis pelo ingresso, permanência, desistência e conclusão dos estudantes indígenas nesta universidade. Para isso, realizou-se primeiramente um panorama geral referente ao conceito de ação afirmativa e como foram implantadas algumas 
dessas ações na América Latina e no Brasil, focando o contexto da educação superior. Após, apresentaram-se questões etnogênicas e raciais (abordando a dicotomia "índios" X "indígenas") versando também sobre a questão histórica da tutela do índio e como a universidade se insere na realidade indígena. Em 
seguida apresentou-se o processo do ensino superior para os povos indígenas adotado no estado do Paraná. Quanto à metodologia de pesquisa, esta consistiu da sistematização, classificação e análise de conteúdo, realizadas sobre as respostas obtidas - em entrevistas individualizadas e em profundidade - junto 
a vinte e três estudantes indígenas que integraram o grupo focalizado. Os resultados apontaram que a universidade não está e não foi preparada para receber esse público refletindo sobre a proposição da convivência e respeito às diferenças socioculturais. Boa parte da comunidade acadêmica desconhece a 
presença de estudantes indígenas, e os professores, especialmemte, ficam surpresos com a presença deles na sala de aula, fatores estes que levam grande parte destes estudantes a desistirem do ensino superior na UNICENTRO.
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Um diálogo entre a política cultural e a 
educação não-formal: contribuições 
para o processo de constituição da 
cidadania das pessoas com deficiência.

estado, sociedade e 
educacao
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Esta pesquisa qualitativa busca estabelecer um diálogo entre a política cultural e a educação não-formal, destacando a importância de tal relação para a constituição da cidadania das pessoas com deficiência. A pouca visibilidade dessas pessoas provoca sua exclusão das políticas públicas. Nessa lógica cria-se 
um ciclo, pois face à inexistência de serviços não há inclusão e, conseqüentemente, a falta de visibilidade contribui para que a discriminação continue (BIELER, 2005). Assim, evoca-se a responsabilidade do Estado na formulação de políticas públicas – no caso deste estudo mais especificamente as políticas 
culturais – que possibilitem a ruptura do ciclo da invisibilidade, proporcionando a essas pessoas maior acesso à cidade, aos bens culturais e à vida comunitária. Esse segmento normalmente é ignorado na formulação das políticas culturais que parecem mais voltadas para a produção de eventos e atividades 
artísticas. Neste estudo concebe-se a cultura num sentido amplo, encontrada em todas as dimensões da sociedade, presente ao longo da história e no cotidiano das pessoas, num conjunto de símbolos e significados com os quais os homens criam a própria vida social, atribuindo significados às suas experiências 
(BRANDÃO, 1995). A educação não-formal parece pertinente por seu caráter de intencionalidade e de flexibilidade dos conteúdos, lugares e metodologias e, sobretudo, por seu objetivo principal que é a prática da cidadania (GOHN, 2005, 2006a). O confinamento dessas pessoas em suas casas, geralmente na 
periferia da cidade, é incompatível com a lógica dos direitos humanos e da democracia, que não pode prescindir da participação, da luta por novos direitos e pela garantia daqueles já instituídos. (CHAUI, 2006; BENEVIDES, 2004). A igualdade de direitos das pessoas com deficiência deve ser vista como uma 
questão de justiça e deve visar a paridade de participação na sociedade em todas as áreas (BENEVIDES, 2004; FRASER, 2007). Nesse sentido, ao serem privadas de seus direitos culturais, essas pessoas também têm limitadas suas condições para participação na esfera cotidiana. Sem tais vivências, ficam 
prejudicados o enfrentamento ao preconceito, o exercício da participação e, sobretudo, a construção de uma identidade grupal que possa evoluir para a luta coletiva (HONNETH, 2003). O procedimento metodológico utilizado, com o objetivo elucidar os pressupostos teóricos, foi a coleta de depoimentos orais 
(LANG, 1996) de alguns dos participantes do Projeto Passeando por Sampa Inclui, desenvolvido por esta pesquisadora na Subprefeitura da Capela do Socorro. Assim, pôde-se apreender o quanto a participação em atividades culturais e as situações interativas entre os participantes do Projeto foram 
fundamentais para que tivessem acesso aos bens culturais antes desconhecidos, possibilitando aprendizagens e prazer com as novas experiências. A ruptura do confinamento e as possibilidades de emancipação foram percebidas em diversos graus, contribuindo para que os mesmos possam enfrentar o 
preconceito e encontrar no grupo um apoio necessário para melhor conhecer e lidar com a própria deficiência. Tais experiências fomentaram um necessário encorajamento para a vida comunitária e a valorização das experiências grupais, emergindo formas de protagonismo tão diversas quanto as trajetórias dos 
sujeitos.
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Educação especial no rio grande do sul: 
uma análise da oferta e das políticas 
educacionais no período de 1988 a 
2002.. 
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 A investigação teve como objetivo a análise das políticas públicas por meio da estimativa de demanda, da oferta, dos documentos orientadores divulgados pelos órgãos estaduais responsáveis pela efetivação do direito à educação no Estado do Rio Grande do Sul, considerando a área da Educação Especial: 
Secretaria Estadual de Educação (SE), Conselho Estadual de Educação (CEED) e Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Estado do Rio Grande do Sul (FADERS), no período de 1988 a 2002. Ao longo da pesquisa, buscou-se a 
identificação dos pressupostos educacionais que pautaram as políticas públicas para a Educação Especial no Estado, bem como a articulação dos dados referentes à oferta com as políticas públicas dirigidas à Educação Especial no mesmo período, identificando o tipo de relação existente entre os dados 
estatísticos e as políticas públicas divulgadas pelos órgãos competentes. Para tanto, a investigação pautou-se na análise de documentos legais e normativos publicados pelos referidos órgãos, bem como no desenvolvimento de entrevistas com funcionários vinculados à SE, que atuaram no período em estudo 
nas instituições. A análise de dados está alicerçada em dois eixos: demanda estimada/oferta, orientações e políticas públicas, configurando-se como um estudo de caráter qualitativo. Autores ligados à Educação Especial, especificamente vinculados à discussão de estimativas de demanda e análise de dados de 
oferta por parte do Poder Público, bem como estudiosos de temáticas ligadas às políticas de inclusão escolar, políticas públicas e ações relativas aos órgãos gestores, compuseram a base do referencial teórico do trabalho. O estudo concluiu que, no que diz respeito aos dados estatísticos, há uma diversidade de 
informações decorrentes de critérios variados para a coleta, gerando aparente contradição e inconsistência na análise da oferta que caracteriza o atendimento no Estado do RS. Destaca-se que há, ainda, uma tendência em considerar os dados de atendimento como dados de demanda, o que resulta na aparente 
desvalorização de suas dimensões. O estudo põe em evidência a sintonia existente entre as diretrizes orientadoras emanadas de encontros internacionais e a política nacional e estadual. No Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1999, a legislação aponta para um referencial teórico-prático baseado nos 
pressupostos da concepção de escola inclusiva.
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Este trabalho teve como principal objetivo compreender os modos pelos quais educadoras da primeira infância se apropriaram de conhecimentos adquiridos em cursos de formação continuada de professores, cujo enfoque era o combate ao racismo e a maneira pela qual transformaram, a partir daí, as suas 
práticas pedagógicas. Para a realização da pesquisa, foram analisadas as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul e pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas-SP. Buscou-se estruturar a pesquisa de forma descritiva e analítica, ressaltando 
especificidades, aproximações e distanciamentos na concretização das iniciativas. Os resultados contribuíram para ampliar a compreensão dos movimentos que políticas de combate ao racismo percorrem para se institucionalizarem e produzirem práticas que se configurem na construção de uma educação 
produtiva das relações étnico-raciais. O trabalho se ancora em concepções da teoria crítica da educação, para a qual as práticas pedagógicas estão relacionadas com as práticas sociais, sendo tarefa do educador atuar sobre a realidade social para provocar as rupturas necessárias. Neste caso, para a 
descontinuidade da produção das desigualdades, sobretudo a racial. Privilegiamos na análise as contribuições dos autores Henry Giroux, Paulo Freire, Jurjo Torres Santomé, Petronilha Beatriz Gonçalves, Nilma Lino Gomes e António Nóvoa, entre outros. Na concretização da pesquisa foram realizadas 
entrevistas com gestores educacionais dos dois locais e com educadoras, além de análise documental. Ao final, constata-se que o poder público, no caso de Mato Grosso do Sul, não investiu o suficiente no trabalho a fim de colaborar para que todas as educadoras efetivassem um trabalho de qualidade e 
contínuo, não houve compra de materiais nem outras iniciativas de formação e ocorreram várias trocas na coordenação da política causando vários transtornos ao trabalho. Em contrapartida em Campinas várias iniciativas de formação são empreendidas e há compras de material didático, além da permanência 
de pessoas na coordenação do trabalho por vários anos. Tais disparidades ocasionam resultados bastante diferenciados nas práticas pedagógicas das educadoras. Entretanto constata-se que a maioria delas, após a participação nessas formações, tornam-se menos tolerantes com qualquer tipo de discriminação, 
constroem metodologias, interferem na proposta curricular, influenciam na formulação dos projetos pedagógicos de suas instituições, produzem material didático-pedagógico e sentem-se fortalecidas para desenvolverem atividades de caráter anti-racista com as crianças pequenas colaborando na construção de 
uma sociedade sem discriminações.
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Através da análise da Lei 10639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos de ensino da educação básica, em vigor desde 09 de janeiro de 2003, este trabalho traz uma reflexão sobre as contradições presentes no debate das políticas de ações 
afirmativas para o negro brasileiro, bem como tenta verificar em que medida estas políticas contribuem ou obstaculizam a luta pela superação da ordem econômica vigente. A Lei 10639/03 chega ao Estado Brasileiro no bojo do debate da implantação das políticas de ações afirmativas para a população negra 
que embora reivindicadas pelo movimento social negro, compõem o discurso estratégico dos organismos internacionais que defendem a instituição de políticas sociais focalizadas para os mais pobres, entre estes, os negros. A análise realizada não nega as positividades das reivindicações do movimento social 
negro, porém tenta colocá-las dentro do atual contexto de desenvolvimento das políticas sociais, a fim de possibilitar uma apreensão mais cuidadosa do objeto dentro das várias determinações da sociedade. O trabalho, entendendo as desigualdades raciais como um dado importante da realidade brasileira, e 
como um subproduto da dinâmica da sociedade capitalista, procurou estabelecer relações entre a superação das desigualdades raciais e as desigualdades sociais, propondo assim, na luta política a aliança entre a luta racial e a luta de classes. Neste sentido, a Lei 10639/03 pode se configurar como um 
instrumento de luta para o questionamento da ordem vigente, na medida em que coloca em xeque construções ideológicas de dominação fundadoras da sociedade brasileira.
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A presente tese desenvolve como tema a implementação da Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares do CNE que a regulamenta. O problema de investigação que apresento é quais seriam as tensões e desafios teórico-práticos postos à formação de professores de história diante da iniciativa do Estado 
brasileiro em reconhecer a diferença afrodescendente nos currículos de história. Tem como objetivos analisar as perspectivas teóricas presentes na legislação; identificar e analisar as ações do Estado brasileiro e do movimento negro nos processos de formulação e implementação da legislação; identificar os 
conhecimentos que os professores de história possuem sobre as questões mobilizadas pela Lei 10.639/03; analisar como os professores de história do ensino básico se situam em relação a mesma para identificar a existência ou não de tensões teórico-práticas entre as propostas da Lei e suas trajetórias de 
formação profissional; compreender a maneira como esses profissionais enfrentam essas possíveis tensões nas suas práticas pedagógicas a partir da sua formação e levantar algumas possibilidades de reflexão histórica e pedagógica para contribuir numa perspectiva de implementação da nova legislação. Como 
suporte teórico, baseia-se nas contribuições de um grupo de intelectuais Latinoamericanos denominado modernidade-colonialidade sobre o processo de construção do conhecimento histórico na América Latina. Desenvolve uma pesquisa empírica de caráter qualitativo, através de entrevistas semi-estruturadas 
e da análise documental e bibliográfica. A pesquisa foi realizada com sujeitos com prévio conhecimento da Lei que realizaram um curso de extensão em história da África, em 2006, promovido pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. Os resultados da investigação apontam 
para a constatação que os professores de história da educação básica, diante das suas formações iniciais e práticas profissionais, estão e estarão vivenciando complexas e duradouras tensões e desafios de ordem política, epistemológica e identitária sobre as relações étnico-raciais em educação.
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 Esta tese analisa as práticas curriculares dirigidas para o processo de ensino e aprendizagem de quatro alunos com deficiência mental matriculados em duas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro. Realizamos uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, utilizando como instrumentos de coleta de 
dados a observação participante, a análise documental, a microanálise e entrevistas abertas e semi-estruturadas. A perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano de Vigostki foi adotada como referencial teórico. Para a análise dos dados, empregamos o método conhecido como análise de conteúdo 
de Bardin. A tese aborda cinco áreas temáticas: as políticas públicas educacionais vigentes em nosso país e na rede Municipal do Rio de Janeiro; o conceito e a gênese da educação inclusiva; a trajetória da Educação Especial; o processo ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência mental; o currículo e as 
práticas pedagógicas. O estudo revelou não só as contradições, mas a complexidade do processo de inclusão vivido nas e pelas escolas, particularmente no âmbito das práticas curriculares dirigidas para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência mental. A pesquisa, assim como inúmeras 
outras, mostrou que um dos maiores obstáculos para atender adequadamente esses alunos em sala de aula comum continua sendo a falta de conhecimentos dos professores. Os dados revelaram que as práticas proporcionavam, em grande medida, apenas conhecimentos elementares como recortar, colar, pintar, 
copiar, etc. A alfabetização (aquisição da leitura e da escrita) dos alunos com deficiência mental foi, ao longo da pesquisa, apontada como uma das maiores preocupações dos professores. Em síntese, o trabalho mostra que, apesar das mudanças e redefinições políticas ocorridas desde a década de noventa com 
base nos princípios da inclusão, as práticas curriculares destinadas para os alunos com deficiência mental não promoveram mudanças significativas nas oportunidades e na qualidade dos programas educacionais públicos destinados para essas pessoas. Em outros termos, apesar do comprometimento das 
professoras, esses sujeitos continuam, em sua maioria, excluídos dos conhecimentos científicos proporcionados pelas escolas. Desse ponto de vista, as histórias das pessoas com deficiência mental vêm se repetindo ao longo do tempo. Além disso, a pesquisa mostrou que os alunos não-deficientes, em grande 
medida, também não têm acesso ao conhecimento escolar, o que confirma as estatísticas oficiais sobre a não-aprendizagem dos alunos das escolas públicas brasileiras.
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Essa pesquisa aborda a inclusão, no Ensino Superior, a partir de um estudo relacionado a alunos com deficiência, que ingressaram, pelo sistema de cotas, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no período de 2002 a 2005. O objetivo deste estudo é compreender o processo de implantação de cotas 
provenientes das ações afirmativas, no Ensino Superior, como possível contribuição para a inclusão do aluno com deficiência na Universidade. A abordagem metodológica foi do tipo qualitativo e os instrumentos utilizados, para coleta de dados, foram entrevistas semi-estruturadas individuais, compostas por 
questões abertas. Além dos alunos com deficiência, este estudo teve como sujeitos alguns gestores que estiveram envolvidos com a temática na Universidade. O estudo desenvolveu-se a partir da identificação e caracterização dos alunos que ingressaram na universidade pelo sistema de cotas, seguidas pela 
investigação e análise das trajetórias dos alunos com deficiências, durante o acesso e no decorrer do curso. Foram entrevistados 16 alunos com deficiência física, auditiva e visual, e dez gestores da Universidade. A partir dos depoimentos colhidos, na etapa qualitativa desse estudo, foram construídos eixos que 
orientaram a análise, tais como: a motivação para a escolha da universidade; as cotas; o apoio no vestibular; as experiências acadêmicas - incluindo aqui o relacionamento com professores e colegas -; vantagens e desvantagens; o acesso a materiais; acompanhamento; avaliação; o acesso à universidade, por 
meio de transporte; acessibilidade física; suporte e apoio; bem como a participação desse aluno em atividades curriculares e extracurriculares. A implantação do sistema de cotas, para alunos com deficiência, nessa Universidade se constitui em uma ação política de acesso e democratização do Ensino Superior 
e está em consonância com os princípios Constitucionais, na garantia dos direitos das Pessoas com Deficiências. Isso, no entanto, não tem sido o suficiente, para assegurar a permanência desses alunos na Universidade. Os resultados evidenciam a ocorrência de dificuldades que se concentram no processo de 
ensino-aprendizagem e a necessidade ações específicas, voltadas para essa parcela da população acadêmica.
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Esta pesquisa focaliza questões sobre as relações entre educação e diversidade cultural, temática emergente no campo da educação, que vem sendo trabalhada mais especificamente na educação básica e que passou a ser enfocada no ensino superior com a implementação das chamadas "ações afirmativas". Tais 
políticas têm como objetivo superar as desvantagens que negros, mulheres e outros grupos discriminados sofreram e, para isso, buscam promover a igualdade entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. A Pontifícia Univerdidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), vem desenvolvendo, desde 
1994, um projeto em "parceria" com diversos pré-vestibulares comunitários e, mais especificamente, com o PVNC (Pré-Vestibular para negros e Carentes) de concessão de bolsas integrais de estudo para os afrodescendente que obtiverem aprovação no exame de vestibular. No contexto desse projeto destaca-
se o curso de graduação em Serviço Social que possui 98% de alunos(as) oriundos(as) de pré-vestibulares comunitários. A pesquisa realizada buscou compreender como se configura a experiência desse curso de graduação dentro do universo da PUC-Rio, suas características, dificuldades, conquistas e 
desafios, a partir do ponto de vista de seus diferentes atores. Para isso, foram entrevistadas nove professoras, um aluno e quinze alunas do curso em questão.
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Este trabalho tem como temática central a análise das experiências vividas pelos alunos ingressantes nos Vestibulares 2003 e 2004 na ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial através da implementação da modalidade de cotas raciais, determinada a partir da promulgação das leis número 3.708/01 e 
4.151/03, uma vez que a presença de estudantes negros na instituição apresentava-se, até então, incipiente. Através de pesquisa empírica e interpretação quantitativa e qualitativa dos dados sobre esta experiência pioneira no Ensino Superior, o trabalho busca, traçar o perfil destes jovens e as motivações que os 
levaram a escolher a carreira de design, considerada pela sociedade como de alto prestígio. As experiências relatadas pelos estudantes negros - pretos e pardos - a partir de sua entrada em uma universidade pública revelam que há em curso uma transformação silenciosa na instituição no que alguns chamam de 
“tropicalização do design” e que para além das opiniões diversas formadas a partir da implementação da medida, o impacto da entrada destes estudantes na ESDI aponta para uma revisão dos processos de admissão e permanência no Ensino Superior e em especial, nas carreiras consideradas socialmente como 
de alto prestígio. O trabalho revela que a ampliação das expectativas dos estudantes e a construção de projetos futuros marcam como característica central esta experiência e que há heterogeneidade dentro do homogêneo – neste caso a adoção de Ações Afirmativas na modalidade de cotas, desfazendo, assim, 
mitos e generalizações em torno da admissão destes jovens

http://capesdw.ca
pes.gov.br/capesd
w/resumo.html?
idtese=200542431
003010001P0

nilda 
stecanela 
chiaradia 

nilton bueno 
fischer

Um olhar para além do fracasso escolar 
- (um estudo de caso nas turmas de 
progressão da rede municipal de ensino 
de caxias do sul - rs - escola municipal 
machado de assis)

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

Esta pesquisa tem como foco um olhar para além do fracasso escolar, abordando a temática do fracasso escolar - estigma das crianças das classes populares - para além das denúncias e classificações reducionistas. Busca, nas trajetórias de vida dos sujeitos, vítimas do fracasso escolar e submetidos a políticas 
públicas de correção de fluxo, como vivem e percebem essa intervenção e, em que medida essa experiência toca em sua auto-imagem e auto-estima, levando o campo de análise para além do reativo e do imediato. O trabalho de campo iniciou ainda em 1999, a partir do acompanhamento do Projeto Progressão 
da Aprendizagem - PPA - desenvolvido nas escolas seriadas da rede municipal de ensino de Caxias do Sul no período de 1997 a 2000. Embora várias escolas municipais tenham sido cenário da pesquisa, o trabalho de campo mais intensivo aconteceu na Escola de Ensino Fundamental Machado de Assis 
durante os anos de 2000 e 2001. O olhar e escuta sensíveis, propostos como atitude metodológica, tiveram a intenção de superação dos condicionamentos e determinismos do fenômeno fracasso escolar em si, tendo em vista a busca reflexiva dos saberes presentes nas trajetórias de vida de seis adolescentes 
vítimas do fracasso escolar. A fundamentação teórica do estudo contempla as contribuições de Miguel Arroyo, Bernard Charlot, Maria Helena Souza Patto, José de Souza Martins, Cláudia Fonseca, entre outros, dentro de um espectro que envolve desde a temática em si e também suas relações com os 
elementos de análise contextualizada (relacional). Os saberes da vida advindos dessa escuta densa demonstram que é possível reverter aquilo que o senso comum ajuda a perpetuar, ou seja, a marca, a classificação, o preconceito. Esta dissertação contribui em aspectos que podem ser considerados nos 
programas de formação de professores, na formulação de políticas públicas, no planejamento de sala de aula, mais do que uma forma, mas, acima de tudo, na assunção de uma postura que contempla a pesquisa como ato de emoção e entrega, para além dos resultados. As categorias vida cotidiana e vida 
privada, além de vivido, concebido e percebido, abordadas no corpo do texto, pedem a realização de mais estudos, conectados com a ação educativa, como forma de aprofundar os conhecimentos aqui investigados.
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Este trabalho buscou investigar o processo de organização e estruturação das políticas de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) nas Universidades Federais Mineiras (UFM). A meta foi conhecer esse processo considerando os limites, possibilidades e impasses das instituições no 
desenvolvimento de ações com o propósito de assegurar acesso e permanência aos alunos com NEE, no período de 2003 a 2007. A pesquisa se desenvolveu a partir do referencial teórico pertinente à área, da legislação vigente, dos dados do MEC/INEP sobre a inclusão nas UFM nesse período e também dos 
dados coletados sobre as UFM por meio de questionários e entrevistas. A abordagem utilizada na pesquisa foi quantitativa e qualitativa e os instrumentos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a legislação vigente, o questionário e a entrevista semi-estruturada. O aspecto quantitativo foi escolhido por ser 
necessário conhecer nesses termos o quadro das UFM analisando também, do ponto de vista qualitativo, os dados quantitativos. O período entre 2003 e 2007 foi escolhido por ser considerado aquele em que houve um grande desenvolvimento da legislação. Particularmente pela publicação da portaria 
3284/2003, solicitando a observância das normas de acessibilidades para pessoas com NEE na instrução dos processos de autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições de ensino superior. Constatou-se que as UFM encontram-se em fase de estruturação em relação à efetivação da 
educação inclusiva de pessoas com NEE. A implantação das políticas de inclusão nas universidades públicas começou a se estruturar de forma mais sistemática com o incremento das verbas federais destinadas para esse fim. Com relação à legislação em vigor e aos projetos de promoção de políticas 
inclusivas, constatou-se que existe um aparato legal de sustentação razoavelmente estruturado para orientar as UFM. A maior dificuldade encontra-se na implementação da política interna de promoção da inclusão nas UFM e na garantia dos direitos aos alunos com NEE durante seu percurso acadêmico. Nos 
projetos estimulados pelo MEC por meio do projeto INCLUIR, constatou-se que houve crescimento no número de alunos incluídos nas IFES mineiras e uma mobilização maior nas universidades para cumprir a determinação legal e para a implementação de núcleos de inclusão em algumas delas, outras, 
porém relatam ainda estarem na fase de estruturação do trabalho para garantia de uma educação inclusiva. Mesmo assim, cerca de 60% das universidades federais mineiras ainda não conseguem atender a todos os quesitos de acessibilidade devidos ao educando com NEE. Evidenciaram-se, a partir da pesquisa, 
a importância e a necessidade de uma discussão dos direitos dos graduandos com NEE no ensino superior e da troca de informações e de cooperação entre as universidades para que tal processo se instale de forma mais estável e equitativo nas UFM. Outra questão levantada na pesquisa foi a necessidade de 
revisão do critério da coleta de dados sobre alunos com NEE nas UFM, pois esses dados apresentaram incoerências quando foram repassados ao MEC nos anos de 2003 a 2007. Fato que dificultou a análise real do crescimento do número de alunos incluídos nesse período na pesquisa.
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A proposta política de um município 
para a inclusão escolar: um tema, vários 
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O presente estudo teve como objetivo geral investigar como as atuais políticas públicas de inclusão escolar têm sido traduzidas por diferentes agentes educacionais, inseridos no contexto escolar regular. Busca-se interpretar um mesmo tema: “uma proposta política de inclusão escolar”, através do olhar de 
vários agentes educacionais. A pesquisa foi realizada na rede municipal de ensino de uma cidade do interior de São Paulo, durante a Administração Municipal ocorrida entre os anos de 2001 e 2004. Foi uma pesquisa de tipo qualitativo, da qual participaram duas professoras do ensino Fundamental, ciclo I (3a 
e 4a séries), uma diretora de EMEB (Escola Municipal de Educação Básica), uma terapeuta ocupacional que atuava, junto à Secretaria de Educação, com crianças consideradas em situação de risco, uma pedagoga, membro da Secretaria de Educação, que atuava com inclusão de grupos minoritários, 
especialmente minorias negras e uma terapeuta ocupacional, responsável pela área da educação especial, junto a Secretaria de Educação. O eixo teórico que fundamenta esta pesquisa está voltado para a produção do conhecimento docente e as pesquisas que procuram entender o pensamento prático do 
professor, seus valores, suas crenças e sua capacidade reflexiva. Os procedimentos de coleta de dados dividiram-se em quatro momentos: aplicação de questionários; entrevistas; observações e análise documental. A pesquisa não teve o intuito de fornecer receitas ou elaborar um manual para se lidar com a 
inclusão, mas sim compreender melhor como as políticas estabelecidas em termos teóricos têm se efetivado no contexto prático e quais os sentimentos, percepções, facilidades ou dificuldades enfrentadas por aqueles que a vivenciam na prática cotidiana. A coleta e a análise dos dados permitiu entender melhor 
o assunto investigado, dando voz aos diretamente envolvidos no processo, assim como forneceu subsídios interessantes para novas pesquisas, fornecendo dados significativos que podem ser considerados na proposta de efetivação de uma educação inclusiva. Os principais resultados obtidos indicam que os 
diferentes agentes educacionais têm diferentes olhares sobre as políticas de inclusão escolar, o que faz com que suas ações sejam distintas. Enquanto os administradores (membros da Secretaria da Educação e a diretora) vêem possibilidades e certas facilidades na tradução das propostas políticas estabelecidas, 
os professores sinalizam sentir despreparo e dificuldade em executar o papel de profissionais com uma postura inclusiva. Verificou-se, ainda, a necessidade de se repensar os cursos de formação básica para professores, contemplando em suas grades curriculares disciplinas que discutam a inclusão. Através da 
pesquisa, foi possível verificar que todas as participantes estabelecem critérios ricos e significativos na tentativa de entender e favorecer o processo de inclusão.
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A presente dissertação analisa os efeitos do Programa Educação de Jovens e Adultos promovido pelo Serviço Social da Indústria - SESI - por meio de Cursos Preparatórios de Ensino Fundamental e Médio para os Exames Supletivos da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (SEC/RS) e seus 
efeitos na vida dos alunos. Coordenados pelo SESI em parceria com as Universidades Católica e Federal de Pelotas, os Cursos são financiados pelo SESI/RS. Diante do desafio que o tempo (mundo) de hoje impõe e em face das necessidades básicas de desenvolvimento e aprendizagem de toda a população, a 
Educação de Jovens e Adultos precisa (res)surgir como tópico destacado nas agendas. Fatores como as necessidades das empresas em terem: trabalhadores com escolaridade mínima de Ensino Fundamental e Médio, o desenvolvimento científico-tecnológico, que moderniza a indústria e, por conseguinte, 
qualifica os produtos, aumentando assim a produtividade, justificam a crença em que o conhecimento será o gerador da justiça social e da qualidade de vida neste século. A concretização da missão do SESI, no que tange a estimular o exercício da cidadania e a convergência de interesses produtivos, bem como 
a busca da qualidade de vida, expressa na sua diretriz, levam a entidade, em parceria com outras instituições públicas e/ou privadas a intensificar seus projetos e atividades na área da educação. A partir do levantamento de dados, evidenciado no registro dos encontros com os (as) alunos (as) dos Cursos 
selecionados em uma amostra, e visitas a seus locais de estudo, bem como por meio de um questionário aplicado a 20 alunos (as), da realização de entrevistas estruturadas com os coordenadores (2), e das entrevistas semi-estruturadas com os professores estagiários (4), vislumbra-se, numa análise qualitativa 
da realidade, que os cursos promovem resultados significativos na vida dos sujeitos, que vão além da contradição que há entre o ato educativo em si e as representações sociais construídas pelos indivíduos. Os jovens e adultos buscam nos cursos do SESI, além da capacitação necessária para a realização dos 
Exames Supletivos, o seu reconhecimento pela sociedade, o resgate de sua auto-estima, a socialização, em conformidade com suas experiências e sensações. Este estudo trata, no entanto, de discutir as ações de escolarização básica que o SESI, órgão do setor privado aliado ao público, vem desenvolvendo na 
cidade de Pelotas. Uma experiência que se coloca na urgência de análises sobre o 'público e o privado' na Educação de Jovens e Adultos.
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A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares de ensino tem despertado uma série de debates no cenário educacional brasileiro. A proposta de uma Educação Inclusiva questiona os fundamentos do atual modelo de escola e, dentro dele, o papel do professor. A falta de 
uma formação docente adequada voltada para a diversidade tem se colocado como um dos pontos centrais desta discussão e, não raramente, é apontada como um dos principais obstáculos ao processo de inclusão escolar. Além disso, apesar dos recentes avanços no campo das políticas públicas em Educação 
Inclusiva, as experiências pedagógicas nessa área ainda são pouco disseminadas. Foi levando em consideração essas questões, que o presente estudo se propôs a analisar como acontece a inclusão pedagógica de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares de ensino, sob a luz das 
políticas públicas de inclusão e da cultura escolar e como o ensino colaborativo, ou bidocência, pode contribuir neste processo. Para isto, foi realizada uma pesquisa do tipo etnográfico em duas escolas da Rede Pública Municipal de Educação de Niterói (RJ). Para desenvolver esta investigação optou-se pela 
abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta de dados, a análise documental, a observação participante, entrevistas semi-estruturadas e a fotografia. Foi realizada ainda a validação dos dados junto aos sujeitos do estudo. O modelo de análise pautou-se nas três dimensões do Index proposto 
por Booth & Ainscow (2002), a partir da triangulação entre as políticas públicas, a cultura escolar e as práticas pedagógicas. Os resultados revelaram que a política de Educação Inclusiva desta rede ainda encontra-se à margem do debate educacional mais amplo, permanecendo sob a responsabilidade da 
Coordenação de Educação Especial. Os dados apontaram que, embora os professores um discurso incorporado sobre Educação Inclusiva, suas ações ainda não revelavam esta prática. Neste sentido, a investigação do eixo cultura escolar mostrou-se reveladora, fazendo emergir valores e crenças não declarados 
nos discursos oficiais, mas que orientavam as práticas pedagógicas. Assim, com base nas “áreas de significado aberto” existentes na cultura, o estudo propõe que, ao lado da formação continuada, as políticas públicas invistam na construção de novos significados vinculados à deficiência e à Educação Especial 
junto aos professores, por serem estes os principais agentes de inclusão. Por fim, a análise da prática pedagógica destacou que a falta de um planejamento colaborativo, incluindo a participação da equipe técnico-pedagógica da escola, e a ausência de adaptações curriculares constituíram obstáculos ao processo 
de inclusão. Com efeito, uma das conclusões possíveis a que este tipo de pesquisa nos leva é a necessidade de uma política de investimento no trabalho colaborativo e no repensar da escola a partir de sua própria cultura como os principais indicativos para que uma efetiva Educação Inclusiva aconteça. 
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Políticas inclusivas no chão da escola: 
usinagens e rebeldias no front da 
batalha.

processos 
educacionais, 
historia e cidadania

A temática da inclusão ganha grande visibilidade social nos anos 1990 e conquista o campo da Educação produzindo diversos debates, especialmente em Educação Inclusiva (EI), frente voltada à inclusão no ensino regular de crianças ditas deficientes e/ou com as chamadas necessidades educacionais especiais 
(NEE). Tomando a Educação como crucial campo de lutas no contemporâneo, procuramos dar visibilidade ao processo inclusivo continuado inevitável a todo processo de escolarização. Tendo como instrumento de análise a noção de inclusão diferencial (HARDT e NEGRI, 2005) afirmamos a inexistência da 
exclusão. Este termo é insuficiente para compreensão dos processos de (re)alocações contemporâneas pelo Capital: há somente inclusões, seja em centros mais abastados, seja em condições agudas de escassez e precarização. Percebendo a Escola Pública como tessitura conflituosa nessa rede, discutimo-la 
como dinâmica produção e producente de saber-poder (FOUCAULT, 2006) e de inclusivas sociais. Educadores, estudantes, famílias e comunidade produzem modos de viver, inventam a si mesmos e à Vida, numa política inclusiva de ‘chão de escola’. Em atenção a essa ‘usinagem’ gestada nos encontros no 
quotidiano escolar, procuramos dar visibilidade às rebeldias, invenções e afirmações de modos singulares de usar/fazer escola e educação e de produzir a vida. Desde uma visão crítica da Inclusão Escolar Brasileira (IEB), reconhecemos a importância social da educação inclusiva e da inclusão educacional 
(diversidade cultural), evidenciamos a inclusiva inevitável da Educação Regular, indagando sua condição pública, os exercícios de autonomia que a atravessam, as coincidências e rebeldias com as condições sociais (desiguais), que perfazem as inclusões (sociais) produzidas na/pela Escola.
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pedagogicas e 
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Neste trabalho temos como objeto de estudo o espaço político dos debates entre os formadores indígenas (professores e lideranças) acerca do projeto de formação de seus docentes, na proposição e gestão de um ensino escolar diferenciado. Em tais debates encontra-se manifesto o processo de constituição dos 
índios enquanto sujeitos políticos, reivindicando direitos sócio-culturais e históricos informadores do movimento indígena. Além disso, a ocorrência de alguns dissensos nestes debates nos fizeram pensar na necessidade de, em alguns momentos, transcendermos a literalidade dos discursos, atentando para o 
não-dito e as subjetividades e intersubjetividades presentes nos processos de interação entre os sujeitos/atores/autores implicados. Neste sentido, encontramos na proposta metodológica da entrevista compreensiva (KAUFMANN, 1996), referenciando uma leitura complementar de diversos conceitos sócio-
antropológicos, uma das nossas principais orientações. “Dando voz” aos sujeitos entrevistados e partindo de suas falas, buscamos investigar os significados das ações destes indivíduos, concebendo-os como sujeitos históricos. O objetivo central da pesquisa é, portanto, a compreensão dos diferentes sentidos 
atribuídos ao ser professor indígena e à escola diferenciada nas discussões a respeito das experiências de formação docente vivenciadas no Magistério Tapeba, Pitaguary e Jenipapo-Kanindé, iniciado em 2001 e concluído em 2005 no estado do Ceará.
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praticas 
pedagogicas e 
curriculo

O trabalho tem como unidade de investigação algumas das ações educativas desenvolvidas nas escolas diferenciadas Tapeba (CE), observando as manipulações táticas e estratégicas do tema do preconceito em suas práticas pedagógicas. A leitura dessas práticas como rituais de resistência étnico-cultural é 
realizada por meio de uma aproximação com os estudos da antropologia da experiência e da performance, bem como da perspectiva analítica sugerida pelas idéias de dramaturgia e drama social. Partindo de uma abordagem crítica da escola, que a concebe enquanto tempo-espaço privilegiado de possibilidades 
de mudança sócio-política, busco observar os modos de realização de uma educação diferenciada. Objetivo, com isso, observar os momentos rituais e performáticos das práticas pedagógicas dos Tapeba enquanto importantes expressões político-simbólicas de suas experiências coletivas, atentando para o 
processo de construção de legitimidade da escola diferenciada como cenário de criação de rituais pedagógicos de resistência. Assim, a Feira Cultural, os Jogos Indígenas Tapeba, a Caminhada do Dia do Índio Tapeba e a Festa da Carnaúba, por um lado, e as Aulas Culturais, por outro, promovem um repensar 
das experiências de etnicidade tapeba, destacando-se também, nesse processo de afirmação identitária, o papel pedagógico-político desempenhado pelas retomadas de terra. Por fim, procuro evidenciar que, afirmando-se como sujeitos de direito, ao mesmo tempo em que buscam legitimar as suas práticas 
escolares diferenciadas, os Tapeba constroem o significado de suas ações sociais tanto no educativo quanto em outros aspectos de suas vivências comunitárias.
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Classificação racial e desempenho 
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As avaliações de sistema de ensino, como a Avaliação da Educação Básica (SAEB), em nível nacional, e o Programa de Educação da Educação Básica (PROEB), em nível estadual, medem o desempenho cognitivo dos alunos, em leitura e matemática. Os resultados dessas avaliações informam que existem 
diferenças significativas entre o desempenho escolar de alunos, por recorte racial, tendo o grupo de alunos que se auto-classifica como “pretos”, média de desempenho escolar inferior ás médias do grupo de alunos que se auto-classifica “brancos” e “pardos”, donde se conclui, analisando os testes sistêmicos, 
que classificação racial e desempenho escolar necessitam de um recorte investigativo específico. O objetivo desta dissertação de mestrado foi compreender melhor o papel da cor-raça do aluno do ensino fundamental no desempenho escolar, identificando causas relacionadas à eqüidade-iniqüidade da escola, 
sob o ponto de vista racial, definida como sua capacidade de manter, acirrar ou minimizar as desigualdades raciais, nas suas relações de ensino-aprendizagem. Realizamos pesquisa qualitativa em três escolas públicas de Belo Horizonte, escolhidas a partir da análise dos dados do PROEB (2002). A coleta de 
dados incluiu a observação, grupos de discussão e questionário estruturado, com alunos, e entrevistas com diretoras, coordenadoras pedagógicas e professores. Os resultados sugerem que os alunos têm conhecimentos relevantes para se definir racialmente, demonstrando conexões entre a classificação racial e 
as relações raciais no Brasil, identificando, também, alguns fatores escolares que podem se relacionar com a distribuição eqüitativa de conhecimentos cognitivos: metas claras relacionadas aos saberes básicos, leitura, escrita e matemática, ênfase nas relações raciais, e sua interface com os processos escolares; 
formação de professores para o trabalho da temática racial e o monitoramento da aprendizagem dos alunos, por recorte racial, realizado nos processos escolares.
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Este estudo teve como base uma pesquisa qualitativa cujo principal objetivo foi o de analisar o processo das políticas públicas de educação especial da rede municipal de Vila Velha, município da Região Metropolitana de Vitória – ES, no período de 2004 a 2008. O trabalho de pesquisa foi realizado na 
Secretaria Municipal de Educação, em seus diversos setores, no Núcleo de Educação Especial de Vila Velha e nas Unidades de Ensino. Contou com a participação de diversos atores/sujeitos vinculados ao processo de políticas públicas de educação especial, desde o Secretário municipal de Educação até os 
professores das escolas regulares. A pesquisa envolveu análise de documentos municipais e entrevistas. Todos esses movimentos permitiram que fossem estudados em que contextos se deram as fases de elaboração e de implementação das políticas públicas de educação especial em Vila Velha. Este trabalho 
não tem a intenção de julgar se as políticas públicas de educação especial no município de Vila Velha, no período determinado de 2004 a 2008, foram boas ou ruins; esta pesquisa tem como proposta compreender o processo (o entre), apreender os movimentos, as ações, as facilidades e/ou dificuldades, os 
contratempos, enfim, perceber, por meio dos documentos e das entrevistas, os processos por que passaram tais políticas, tanto na sua fase de elaboração quanto na de sua implementação. Concomitantemente, foi feita a ligação dessas políticas com o direito à educação abrangendo o acesso, a permanência e a 
qualidade do ensino.
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A política de educação especial : um 
estudo sobre sua implementação nas 
escolas municipais de campinas no 
período de 1989 a 2004
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Esta pesquisa constitui uma análise do processo de implementação das Políticas Públicas de Educação Especial, na Rede Municipal de Ensino da Cidade de Campinas, no período de 1989 a 2004.Para situar o contexto histórico, político e educacional em que essas Políticas foram implantadas, procedeu-se a 
uma reconstrução dos principais atos legais e ações político-educacionais do período, que contempla quatro Gestões Municipais. Nessa trajetória, optamos por realizar a coleta e a análise das informações a partir de dois eixos: o documental e o vivido, considerando-se para o primeiro eixo, os textos legais e os 
documentos oficiais, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação e/ou por Profissionais da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino, que se mostraram significativos para o planejamento e para a implementação das Políticas de Educação Especial, nas escolas municipais de Campinas. Para 
o vivido, definimos como fundamentais, os depoimentos de Professores Itinerantes de Educação Especial, especialmente escolhidos para se constituírem em amostra significativa da Pesquisa, uma vez que este Profissional tem contato direto com a realidade escolar, podendo oferecer informações sobre como 
as Propostas e as Políticas de Educação Especial nas escolas municipais de Campinas, têm sido geradas, entendidas, implementadas e vividas no cotidiano escolar. O estudo constatou que, apesar da falta de continuidade das propostas educacionais entre as diferentes Gestões municipais, houve efetiva 
participação dos Professores de Educação Especial no processo de planejamento e discussão das mesmas, e significativo avanço das concepções e ações em relação ao processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, conforme os atendimentos realizados e existentes, no período 
considerado. A Pesquisa mostrou, também, aspectos conflitantes do trabalho de apoio especializado da Educação Especial no cotidiano escolar, seja com relação à formação diferenciada dos professores, à caracterização dos alunos da Educação Especial, ou com relação ao insuficiente ou inexistente processo 
de intersetorialidade das políticas sociais na Cidade. Ficou evidenciada, ainda, a necessidade do estabelecimento mais objetivo, do papel do Professor Itinerante, no contexto de sua atuação na escola regular
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Este estudo trata da defesa do direito de todas as crianças à educação, fundamentando-se nos princípios da inclusão, aos quais sustentam que nenhuma criança deve ficar fora da escola. A investigação foi marcada por um tempo em que se almeja uma educação de melhor qualidade e aberta às diferenças. 
Aconteceu na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC, no período de 2001 a 2004. A escolarização de alunos com deficiência, convém destacar, conforme se verá nesse trabalho, não é de responsabilidade do ensino especial. A este cabe a função somente de apoiar e complementar o ensino regular 
desses alunos. Analisamos o que vivenciamos, ao construirmos teórica e praticamente a inclusão nas escolas municipais de Florianópolis, implementando novos serviços de educação especial e modificando os que já existiam.
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portela de 
oliveira

Propostas de ações afirmativas no 
brasil: o acesso da população negra ao 
ensino superior

estado, sociedade e 
educacao

A presente pesquisa tem como objetivo realizar um mapeamento da discussão de propostas de ações afirmativas voltadas para a população negra no Brasil. Ainda que incipiente, esse debate já suscita diversas polêmicas e leva a questões sobre o que são essas ações, onde existem, o que propõem e por que. A 
informação corrente no país traz como principal referência a experiência norte-americana, hoje com quase 40 anos, e identifica as ações, fundamentalmente, com o sistema de cotas, como é o caso de alguns projetos de lei que visam a melhoria do acesso da população negra ao ensino superior. Entretanto, à 
medida que políticas desse tipo vão sendo mais amplamente discutidas e propostas, torna-se necessário um debate mais detalhado definindo seus limites e possibilidades. Através da análise do processo de denúncia, reconhecimento e, principalmente, das formas de combate ao racismo, observa-se que as 
particularidades da realidade social, política, econômica e racial brasileiras são apreendidas na formulação de ações afirmativas que vão assumindo significados específicos.
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"fronteiras da igualdade no ensino 
superior: excelência & justiça racial"

estado, sociedade e 
educacao

Políticas de igualdade racial como a ação afirmativa, ao exigirem direitos coletivos e a identificação racial dos grupos beneficiados, perturbam não apenas a noção moderna de igualdade e justiça, segundo a qual a distribuição de bens e posições sociais seria baseada no indivíduo e em seus méritos e talentos 
naturais, mas também a ideologia brasileira da mestiçagem e da democracia racial, constitutiva de nossa identidade e unidade nacionais, onde não haveria espaço para divisões ou diferenciações de raça. Analisa-se, então, como têm sido recebidas as experiências de ação afirmativa implementadas no Brasil, 
especialmente no ensino superior, local da excelência e meritocracia. Contextualiza-se, inicialmente, o desenvolvimento das preocupações com a igualdade nas oportunidades de acesso à educação superior, para em seguida confrontar, em termos normativos, os argumentos universalistas e particularistas 
construídos no debate de tais propostas. No intuito de analisá-las com mais detalhes, observa-se seu desenvolvimento nos Estados Unidos, reconstituindo-se seu contexto histórico, as formas assumidas e avaliando-se alguns dos resultados alcançados, através do estudo de caso da Universidade da Califórnia. 
Nos dois últimos capítulos, apresenta-se as principais teorias norte-americanas e brasileiras sobre políticas de ação afirmativa, confrontando-as às percepções sobre o tema observadas entre os estudantes entrevistados em um survey realizado na cidade de São Paulo. Percebe-se existir, para além das 
explicações sobre identidade nacional e racismo velado, múltiplos fatores a influenciar e motivar os estudantes no apoio ou rejeição a tais políticas, como o status universitário, indicando a necessidade de aprofundarmos os estudos sobre relações raciais na área da política.
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sandra beatriz 
morais da 
silveira

 cultura afro-brasileira uma perspectiva 
para a educação

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

A presente tese de doutoramento consiste no resultado de uma pesquisa teóricoconceitual sobre cultura negra, tendo como base a Lei n.10.639/03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Com esta pesquisa, abordamos as matrizes teóricas visando reconstruir sócio-historicamente o 
pensamento racial vigente no país, sob a perspectiva do dispositivo de racialidade. Sempre atentos à questão de dominação racial imposta pela hegemonia de um povo sobre outros, buscamos completar o estudo resgatando a noção de racismo, negritude, identidade e relações raciais, visando criar o cenário de 
institucionalização da Lei n.10.639/3 frente à realidade brasileira. Lançamos um olhar histórico sobre o processo de constituição do movimento de negritude mundial e sua repercussão no movimento negro brasileiro, desmistificando a democracia racial, responsável por camuflar em nossa sociedade o 
localizador do poder e a dominação de classe. Democracia racial que sempre manteve a supremacia branca europeia. Realizamos uma breve abordagem do conhecimento afrocêntrico, e sua relação com a cultura negra. Situamos a produção e hierárquica do conhecimento no contexto da cultura universal e das 
culturas específicas, influenciadas pela subordinação dos negros aos brancos e a concomitante crença institucionalizada de que a dominação branca é uma função da inerente superioridade branca. Consideramos as raízes históricas e conceituais de cultura e diferenças culturais, bem como do contexto 
ideológico no qual se desenvolvem. Recorremos à teoria multicuralista crítica e à literatura elaborada por autores fundamentais dos estudos culturais, visando maior apreensão da cultura afro-brasileira. Consideramos as formas que o psíquico se desenvolve nas relações raciais, pois cada contexto histórico, 
cada época, gera a estrutura psíquica necessária para sua manutenção. Abordamos aspectos culturais da educação, e aspectos filosóficos do pensamento africano, que poderiam contribuir para o fortalecimento de uma educação que trabalhe com relações raciais e a diferençaidentitaria. Focalizamos 
historicamente a constituição das políticas de ações afirmativas e sua relação contextualizada com a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no sistema nacional de ensino. Lei esta que é referência central de origem ao estudo da cultura negra, aqui nesta tese 
apresentada. Consideramos com crítica o não reconhecimento da produção intelectual dos negros. Dedicamos uma parte deste estudo para a inserção ilustrativa de práticas educacionais informais (vivências), que reforçam a marca das presenças da cultura nagô na constituição e manutenção das identidades de 
resistência da população negra baiana. A temática cultura negra exige um permanente e contínuo estudo, pois compreendemos que ao estudá-la é necessária uma conjunção de várias disciplinas, e atentarmos para uma reflexão teórico-conceitual focada na práxis, a prática, a vivência, principalmente em se 
tratando de cultura de grupos específicos, cuja protagonismo desse processo deve ser de seus intelectuais orgânicos, pela vivência dela subtraída e refletida num profundo exercício de práxis. A temática não permite generalizações nas suas conclusões.
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 Justificativas, acordos e tensões: o 
debate sobre políticas de ação 
afirmativa na universidade brasileira

conhecimento, 
autonomia e 
participacao

 Esta pesquisa se insere em um espaço de conflitos e diálogos sobre o acesso a universidade e as dinâmicas raciais no Brasil contemporâneo, a partir de algumas interrogações fundamentais: são necessárias políticas de Ação Afirmativa no ensino superior brasileiro? Faz sentido AA orientadas para grupos 
raciais? Quais as justificativas, tensões e acordos presentes no debate brasileiro? Para constituir o corpus da pesquisa, baseei-me em fontes documentais e depoimentos resultantes de entrevistas. Nas fontes, realizei ampla análise de variados documentos – registros históricos, relatórios, dados estatísticos e 
demográficos, matérias de jornais, legislação – e colhi, submetendo posteriormente à análise, 36 entrevistas no Brasil com: lideranças e representantes de movimentos negros; de movimentos que lutam em favor das AA na educação; de movimentos docentes; de funcionários administrativos de universidades; 
de movimento estudantil; com gestores de Instituições de Ensino Superior (IES); com especialistas sobre AA e relações raciais; com representantes da imprensa, políticos e ativistas negros; e com estudantes cotistas. Nesta pesquisa foi possível identificar um conjunto de justificativas, acordos e tensões em 
torno da implementação das políticas de AA na universidade. Estas, e em especial as cotas, são, sem dúvida, controversas, mas ao mesmo tempo, encerram positividades que são admitas no debate e que têm o potencial de fazer a sociedade e a universidade avançar no enfrentamento das desigualdades 
educativas e de seus efeitos.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007331004016006P5

saulo 
sebastiao de 
souza

eliane gerk pinto 
carneiro; leila 
regina d´oliveira 
de paula nunes

Inclusão de alunos deficientes visuais na 
universidade: focalizando professores e 
funcionários.

educacao inclusiva e 
processos 
educacionais

politicas de inclusao escolar; 
deficientes visuais

A inclusão escolar é um expressivo mecanismo de interação e integração cultural, social e política que vem resgatando a dignidade e os direitos de um segmento minoritário da sociedade que, há muito, vivia recluso, de certa forma marginalizado e excluído, fora dos direitos ditos democráticos. Com a parte 
teórica, inicialmente posta, quer-se mostrar que a inclusão educacional, histórica, cultural, filosófica, sociológica, antropológica, psicológica e pedagógica é um processo. Portanto, dialeticamente complexo interligado à história do Ocidente e não um fato isolado, mas a um continuum. Logo, resultado de 
movimentos de ir e vir: “tese, antítese e síntese” (dialética de Hegel), dispostos ao longo do processar civilizatório da humanidade, sendo a educação um dos muitos segmentos deste processo. A temática desta pesquisa de mestrado é a inclusão educacional (a inclusão de alunos com deficiência visual no curso 
superior). O local de Pesquisa é a Faculdade de Educação, curso de Pedagogia, Campus de Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas Gerais – FaE/CBH/UEMG, oficialmente iniciada em 2004, por Lei Governamental. Desta data em diante torna obrigatória a inclusão escolar, com vagas específicas 
para deficientes físicos, auditivos e visuais, bem como reserva de vagas para indígenas e afrodescendentes nas duas Universidades do Estado de Minas Gerais, a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e a Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). O objeto de pesquisa abordou as 
atitudes dos professores em relação à Inclusão de Alunos com Necessidades Visuais no Curso Superior (FaE/CBH/UEMG). A primeira fase do trabalho foi de estudo temático-bibliográfico geral e particular, no qual concentraram, também, esforços de compreensão e análise gnosiológica, epistemológica e 
metodológica sobre a História da Educação voltada às classes populares, perquirindo suas causas, objetivos e fins. A importância deste estudo foi destacar que a criação e abertura da escola (pública preferencialmente) às classes populares possibilitaram o surgimento da educação especial – voltada às pessoas 
surdas-mudas, cegas e aos deficientes mentais, pessoas que viviam excluídas e marginalizadas. Estas medidas possibilitaram a expansão do pensamento educacional (Filosofia da Educação) de maneira ampliada, diferenciada e democratizada. Com isto, alguns privilégios ancestrais de determinados grupos, 
detentores da exclusividade do saber educacional, por exemplo, são rompidos. Esta pesquisa demonstrou que “professores e funcionários são favoráveis à inclusão de alunos com deficiência visual”. Por outro lado, apareceu a insatisfação dos docentes, ao contrário dos funcionários, cujas críticas, quantitativa e 
qualitativamente, não tiveram a contundência dos professores, razão do pouco aproveitamento que os seus relatos propiciaram, principalmente na pesquisa da escala de atitudes. Desta crítica docente, podemos concluir que a inclusão de alunos com deficiência visual incontestavelmente efetivou-se somente no 
que tange ao cumprimento dos dispositivos legais. Institucionalmente, muito pouco se fez e há muito ainda a fazer. Verifica-se isto: (1) nas atitudes de insegurança que, em alguns professores, ainda acontece, por não dominarem, por exemplo, técnicas, conhecimentos e demais formas de trabalho, manejo, 
entendimento inclusivo. (2) Ausência de apoio: estrutural, física e psicológica. (3) Ausência de preparo acadêmico, teórico e prático, que auxilia a ação neste tipo específico de alunos, na figura de cursos, projetos de pesquisa, extensão, treinamento, etc. (4) Resistência à implementação de mudanças reais, 
profundas e significativas, e não apenas aquelas de natureza conjectural, superficial. Há professores que não sentiram nenhuma mudança realmente importante. (5) Vários professores, alguns alunos e raros funcionários criticaram as condições trabalho. (6) A coordenação foi lembrada criticamente em alguns 
questionários, ou em críticas abertas na sala de professores e outros locais. (7) A principal reclamação, no entanto, é a ausência de medidas efetivas a favor desses alunos. Finalizando, as dificuldades ainda são comuns, sem falar no (8) senso comum, como já foi bastante repetido, agindo no lugar da ciência.
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Avaliação de uma política pública de 
inclusão digital: os telecentros 
comunitários de porto alegre. 

politicas de 
formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

As Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s se tornam cada vez mais presentes no nosso cotidiano e com elas vimos emergir uma nova categoria de exclusão social, a chamada exclusão digital. Para darmos conta dessa polarização que presenciamos atualmente, entre os que têm e os que não têm 
acesso as TIC’s, o presente estudo traz alguns dados que evidenciam tal exclusão. Para tanto, o trabalho se propôs a discutir o que está sendo feito, ao nível de políticas públicas, para amenizar essa desigualdade que estamos vivenciando frente as TIC’s. Para darmos conta dessa realidade, avaliamos a política 
pública implementada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre intitulada “Telecentros Comunitários”. Os Telecentros Comunitários são ambientes informatizados que possibilitam acesso às pessoas até então excluídas digitalmente. Seus objetivos são reduzir o índice de exclusão digital na cidade, levar 
conhecimento e educação às comunidades carentes, capacitar os usuários para o mercado de trabalho, viabilizar o acesso à internet, além de oferecer cursos de informática básica gratuitamente para a comunidade. São 35 unidades implementadas situando-se em bairros de grande vulnerabilidade social e alguns 
em pontos centrais da cidade para garantir o acesso da população em geral. Para avaliarmos tal política, que serve para identificarmos pontos fortes e fracos do programa, utilizamos o conceito de efetividade que é entendida como a relação entre os objetivos e metas e os impactos e efeitos produzidos pela 
política, ou seja, a relação entre os objetivos traçados e seus resultados. Para tanto foram levantados indicadores que medem o índice de satisfação dos usuários, a organização da política, o envolvimento de organizações da sociedade civil no programa, a capacitação dos monitores, além das atividades 
complementares desenvolvidas nos Telecentros, como os cursos de introdução à informática. A metodologia escolhida foi a de estudo de caso, haja vista que dos 35 Telecentros existentes no município, apenas quatro são alvos desta investigação. Foi utilizado como técnica de coleta dos dados entrevistas 
semi-estruturadas, realizadas com os três segmentos da política: Coordenadores, Monitores e Usuários, totalizando treze entrevistas que nos permitiram conhecer a visão de quem garante a implementação, de quem executa e de quem se beneficia da política. Os Telecentros Comunitários surgem a partir de 
reivindicações das associações comunitárias e muitos deles são mantidos através de parcerias da Prefeitura com instituições privadas. Os usuários avaliaram a política como sendo satisfatória, porém citaram alguns pontos que merecem atenção para que ela venha a se tornar mais eficaz. Há um esforço da 
Coordenação em qualificar os monitores para que estes possam estar interagindo com mais propriedade com os usuários. Os Telecentros acabaram transformando-se num importante instrumento de transformação social, pois conseguem incidir diretamente na vida dos usuários e monitores. Estes espaços, 
além de propiciar acesso as TIC’s acabou se tornando numa alternativa de lazer e socialização dos indivíduos, assumindo uma centralidade na comunidade, uma referência principalmente para os jovens freqüentadores.
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 Educação e etnicidade: as 
representações culturais dos grupos 
étnicos em sobradinho.

curriculo, cultura e 
sociedade

 A pesquisa versa sobre o tema das representações culturais entre grupos étnicos. Analiso como grupos étnicos no município de Sobradinho-RS se narram e narram os outros, produzindo significados para se representar em sociedade, e quais as repercussões destas representações na Proposta Político-
Pedagógica do mesmo município. Escolhi como campo empírico a cidade de Sobradinho, onde morei durante dois anos, até março de 2004. Localizado na região Centro do Estado do Rio Grande do Sul, este município é caracterizado pela diversidade étnica, com remanescentes de povos indígenas Kaingang, 
de afro-descendentes, de colonizadores e imigrantes portugueses e de descendentes de imigrantes alemães e italianos. Busco investigar como foram se produzindo os processos identitários destes grupos étnicos, na sua inter-relação e que desafios esta dinâmica vai gerando para o processo escolar no 
Município. A base teórica e metodológica que utilizo para entender os conceitos de identidade, etnia, diferença, cultura, representação, entre outros, relaciona-se com os Estudos Culturais e as Teorias da Etnicidade. Na perspectiva analítica dos Estudos Culturais, entende-se cultura como um conjunto de 
práticas, como um campo de significação em que grupos com características semelhantes produzem significados relacionados com sua cultura e a dos outros, sendo que essas estão permeadas por relações de poder. Também as Teorias da Etnicidade situam-se nesta perspectiva. São teorias que entendem etnia 
muito mais como um processo relacional do que como algo dado, resolvido e trazido consigo desde o nascimento. A etnia, nesse sentido, também é entendida na perspectiva das relações de poder, que passam a afirmar a que grupos pertencem e não pertencem, ou seja, é nas relações interétnicas que passam a 
afirmar sua identidade e marcar as diferenças. Os resultados das análises são apresentados a partir das entrevistas realizadas durante a investigação referente ao processo de relacionamento entre grupos étnicos no município de Sobradinho, RS, e da análise da Proposta Político-Pedagógica da Secretaria de 
Educação do mesmo município, à qual recorro para entender como a dinâmica das representações que os grupos étnicos produzem estão (ou não) sendo contempladas nesta proposta. O estudo que apresento não trata de julgar se os entendimentos que esses grupos têm de etnia, cultura e se as decorrências na 
educação são os melhores ou piores, mas trata de entender como através de relações de poder esses entendimentos foram produzindo representações para esses grupos se identificarem e identificarem os outros ao longo de um contexto histórico. Essas representações não serão vistas como um todo, mas como 
parciais, produzidas a partir do meu entendimento e do interesse pelo grupo pesquisado. Assim, esse estudo tem o interesse de perceber como na dinâmica entre os grupos étnicos acontecem as articulações e os jogos de poder que acabam legitimando algumas culturas e excluindo outras a partir do 
entendimento de marcas de normalidade instituídas pela sociedade
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Educação inclusiva: das políticas 
públicas às representações docentes

politicas publicas e 
educacao

Neste trabalho de pesquisa procuramos conhecer e analisar as políticas públicas do Estado de Minas Gerais referentes à Educação Especial e Educação Inclusiva, no período de 1990 a 2001 e desenvolver uma análise comparativa entre o que está presente na legislação e as percepções que os professores das 
séries iniciais do Ensino Fundamental, que trabalham nas escolas comuns da rede estadual construíram a respeito do tema. Buscamos assim, conhecer as possibilidades e dificuldades da inclusão social e pedagógica de alunos com algum tipo de deficiência, a partir da escuta da voz de sete professoras que 
trabalham em escolas comuns e têm em suas salas, alunos com deficiência. Foram analisados documentos com as políticas públicas educacionais do Estado de Minas Gerais e realizadas entrevistas semi-estruturadas com professoras da rede. A análise das políticas evidenciou que o Estado vem implementando 
ações para construir uma Educação Inclusiva, mas essas iniciativas precisam ser intensificadas, no sentido de atingir um número maior de escolas. A análise das percepções docentes demonstra que as professoras se sentem inseguras para trabalhar com os alunos com deficiência, acreditam que necessitam de 
um saber especializado para educar esses alunos e que eles precisam da classe e da escola especial. Estes serviços aparecem como indispensáveis e o paradigma da integração, em contraposição à inclusão, ainda é vigente entre as professoras. Esses resultados apontam para a necessidade de mudanças 
significativas no cenário educacional mineiro e podemos dizer que é premente que aconteçam investimentos na formação dos professores, serviços de apoio aos alunos deficientes que estão freqüentando as escolas comuns e principalmente investimentos em processos de sensibilização das comunidades 
escolares para que a cultura da exclusão ceda lugar a uma educação inclusiva e possível a todos.
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 A emergência da inclusão escolar no 
governo fhc: movimentos que a 
tornaram uma “verdade” que 
permanece

curriculo, cultura e 
sociedade

 A presente dissertação apresenta um estudo sobre a emergência da inclusão escolar no Brasil, tendo, como recorte temporal e político, o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998 - 1999 a 2002). O estudo teve, como objetivo principal, mostrar como a inclusão escolar foi sendo constituída através 
de algumas práticas que visam à mobilização social, nas quais podemos ver a governamentalidade operando sob o conceito de normalização. Para realizar tal pesquisa, tomaram-se, como material de análise, dados produzidos no Governo FHC, encontrados nos seguintes documentos: Política Nacional de 
Educação Especial colocada em vigor em 1994; Plano Nacional de Educação sancionado em 2001; Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, instituídas em 2001, e ambos organizados pelo MEC e pela Secretaria de Educação Especial (SEESP). A dissertação utiliza, como 
ferramentas analíticas, os conceitos de normalização, integração/inclusão e governamentalidade, pensados a partir das teorizações dos Estudos Foucaultianos. Nas análises, ficou visível que a inclusão escolar foi constituída a partir de vários movimentos anteriores, dentre eles, o movimento pela integração 
escolar. Foi possível identificar que no primeiro mandato do Governo FHC (1995-1998), aparecem os seguintes movimentos: o movimento pela “normalização”, logo após, o movimento que defendia a “normalização/integração escolar”, o que conhecemos por “integração escolar”, e um outro movimento 
chamado de “integração escolar/inclusão escolar”. Já, no segundo mandato, temos a continuidade do movimento chamado de “integração escolar/inclusão escolar” e a passagem para o “movimento da inclusão escolar”. As análises revelaram, também, que sua potência está visível, mais fortemente, a partir do 
segundo mandato do governo FHC, constituída por um estado de governamentalidade neoliberal. Assim, na atualidade, a inclusão escolar pode ser vista como um imperativo, cuja regra é clara: todos devem estar incluídos. Com efeito, não basta fazer parte de um determinado grupo: é preciso diluir-se. Esta 
diluição se dá no sentido da flexibilidade e da diminuição do risco social. Com isso, chamar a atenção de todos para que as vigilâncias e a atenção da população se voltem para a questão é uma forma de transformar todos na extensão do Estado, isto é, todos vão fazer a vigilância de todos. Manter as pessoas na 
normalidade, ou seja, incluir é, nesse caso, manter a população dentro de um limite “seguro”.
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O papel do cego na formulação de 
políticas públicas de ensino do brasil

formacao de 
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politicas de inclusao ; deficientes 
visuais

O trabalho baseou-se em uma série de doze (12) entrevistas, realizadas com homens e mulheres cegos, cuja importância para a história da educação de pessoas cegas buscou-se evidenciar. O estudo se propôs a realizar uma análise histórica da atuação do cego no campo da educação, a fim de demonstrar que, 
até os anos 60, o cego foi capaz de influenciar decisivamente as Políticas Públicas de Ensino voltadas para si. Utilizou-se nesse estudo o método de historiografia. As categorias de análise foram levantadas a partir dos depoimentos dos sujeitos, prestados por meio de entrevistas semi-estruturadas, tendo sido 
assim discriminadas: 1) vida acadêmica dos entrevistados (escolas especializada e não especializadas), 2) atuação do cego no campo da educacional no Brasil, até os anos 60, 3) políticas públicas de ensino (políticas públicas, legislação, escolas inclusivas ou integradoras e a inclusão de crianças cegas nas 
escolas não especializadas) e 4) o motivo da pouca participação do cego no campo educacional no Brasil, nos últimos anos. A análise dos dados foi feita a partir dos historiadores da história do cego no campo da educação, além das pesquisas postas em prática pelo autor que, sendo cego, buscou abrir um 
espaço para debater a situação atual dos seus iguais em deficiência. Concluiu-se esta Dissertação com uma breve reflexão do autor sobre o trabalho e sobre novos campos de pesquisa nessa Área.
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Marcas surdas: escola, família, 
associação, comunidade e universidade 
constituindo cultura e diferença surda

curriculo, cultura e 
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 A presente dissertação tem por objetivo analisar e problematizar marcadores culturais surdos. Para tanto, foram selecionadas teses de doutorado, dissertações de mestrado e propostas de dissertação escritas em português por sujeitos surdos militantes da política surda. A escolha dos materiais de pesquisa deu-
se a partir da observação de que os surdos, ao escreverem, trazem histórias de vida que nos permitem ver alguns elementos próprios da comunidade surda. Ancorada nos Estudos Culturais de inspiração pós-estruturalista e no campo dos Estudos Surdos, foi possível definir algumas ferramentas conceituais que 
operavam nas narrativas surdas sobre si. Em tais narrativas, a escola, a comunidade, a associação, a família e a universidade apareceram como espaços de constituição de marcas surdas. As marcas culturais que vi constituindo a diferença surda a partir da categoria de análise do espaço/lugar foram a surdez, a 
luta, a nostalgia de ser surdo, a presencialidade, a temporalidade surda, a língua de sinais, o olhar e o constrangimento surdo. No final da pesquisa, é possível fazer uma provocação aos interessados na área para que as discussões acerca da diferença surda e sobre como ela aparece traduzida e reduzida no 
currículo escolar sejam retomadas, considerando-se a experiência de ser surdo.
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Políticas públicas e ações afirmativas na 
formação de professores: cotas uma 
questão de classe e raça - processo de 
implementação da lei 73/1999 na ufrgs. 
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formacao, politicas 
e gestao da 
educacao

Esta dissertação retrata o processo de implementação da LP 73/1999, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 2004-2006, que institui Cotas nas Universidades. A preocupação desta pesquisa é analisar como a reivindicação de Políticas Públicas e Ações Afirmativas demandadas pelo 
movimento negro são contempladas, e quais as contradições geradas para os sujeitos sociais que estão inseridos ou não no processo. Com base nas contradições e antagonismos de classe a pesquisa apresenta uma perspectiva educacional na busca do respeito à pluralidade e diversidade sócio-racial, e quais os 
caminhos que uma ação coletiva que reúne o Movimento Social Negro, Poder Público e uma Instituição de Ensino Superior, no caso a Universidade, possibilita para a Formação de Professores que leve em consideração o contate a dominação de classes e combate ao racismo, onde se possa vislumbrar uma 
sociedade com respeito à diversidade sócio-cultural Brasileira.
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. Políticas e estratégias de atendimento 
educacional para alunos com 
necessidades educacionais especiais no 
município do rio de janeiro, brasil, suas 
implicações para o desenvolvimento da 
educação inclusiva em cabo verde.. 

educacao inclusiva e 
processos 
educacionais

 O presente estudo visa compreender as políticas e estratégias de Educação Especial/Inclusiva adotadas no Brasil, especificamente no Município do Rio de Janeiro, no sentido de potencializar o desenvolvimento e a implementação das mesmas em Cabo Verde. Para isso, se definiu como objetivo: refletir sobre 
os limites e as possibilidades dessas políticas. Neste sentido, apoiado em uma pesquisa bibliográfica qualitativa, analisou-se as políticas públicas referentes à Educação Especial/Inclusiva no Brasil, Município do Rio de Janeiro, bem como políticas internacionais e de Cabo Verde. Conforme demonstrado no 
presente estudo, o Brasil tem uma ampla legislação e políticas educacionais a nível federal, estadual e municipal que fomentam estruturas e recursos no âmbito da Educação Especial/Inclusão, as quais servem de exemplo para outros contextos. Por outro lado, de acordo com a análise e reflexão levadas a cabo 
no presente estudo, Cabo Verde ainda tem um longo percurso a ser trilhado no domínio da Educação Especial/Inclusão, apesar de algumas iniciativas já desenvolvidas. Este passa pela avaliação das limitações intrínsecas ao Sistema Educativo Cabo-verdiano. Com base na identificação dos entraves, desafios e 
possibilidades desvendadas, o presente estudo traça recomendações para o desenvolvimento de uma política de Educação Inclusiva em Cabo Verde, com base na análise crítica da experiência brasileira.
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Do contexto da influência ao contexto 
da prática: caminhos percorridos para a 
implementação da lei nº 10.639/03 nas 
escolas municipais de esteio-rs

educacao, historia e 
politicas

 A pesquisa investiga como a política antirracista (Lei Federal 10.639/03) foi recontextualizada pelo magistério municipal de Esteio, representado pelo Grupo de Estudo sobre Africanidades no período de 2003 a 2008. Objetiva analisar como a lei Federal nº 10.639/03 foi recontextualizada no decorrer da 
prática do grupo de estudos formado por professores da rede municipal de ensino de Esteio. A pesquisa tem como principal marco teórico de referência o paradigma crítico e está respaldada nas idéias dos seguintes autores: Gramsci, Freire, McLaren, Pacheco, Triviños, Munanga, Bâ, entre outros. Tem como 
orientação e desenho metodológico o estudo de caso qualitativo. A coleta de dados no campo empírico foi realizada por meio da análise de documentos, da entrevista semi-estruturada e do diário de campo. Três professores colaboraram com o estudo e foram escolhidos por critérios de representatividade 
qualitativos previamente estabelecidos. No processo de análise dos dados, foram identificadas quatro categorias de análise: Movimento de Criação do Grupo, Formação Política e Formação Docente, Movimentos de Resistência, Institucionalização e Informalidade. A pesquisa indica que os professores não 
tomam os textos das políticas como meros executores. Esses atores sociais são capazes de interpretar, reinterpretar e recriar as políticas no contexto da prática cotidiana das escolas. O Grupo de Estudos sobre Africanidades de Esteio materializa o processo e os movimentos de interpretação e reinterpretação 
dos instrumentos antirracistas na rede municipal de ensino de Esteio apesar da fragilidade teórica metodológica evidenciada , destacando-se como um dos principais grupos responsáveis pelo processo de efetivação da Lei Federal nº 10.639/03.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20102042007011003P6

wagner 
roberto do 
amaral

tania maria 
baibich-faria

As trajetórias dos estudantes indígenas 
nas universidades estaduais do paraná: 
sujeitos e pertencimentos
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Inspirada pela leitura das trajetórias dos estudantes indígenas nas Universidades Estaduais do Paraná, ingressantes pelo Vestibular dos Povos Indígenas, esta tese defende que a sua permanência no ensino superior somente se faz possível mediante a efetivação de um duplo pertencimento acadêmico e étnico-
comunitário. A construção da condição desse duplo pertencimento é devida tanto à trajetória acadêmica percorrida por mérito próprio dos acadêmicos indígenas quanto ao apoio familiar e a expectativa de sua comunidade de origem. Contextualiza o avanço na inédita implementação do ingresso específico e 
diferenciado de acadêmicos Kaingang e Guarani na universidade, situando-o no campo das políticas afirmativas dos povos indígenas no Brasil. Limita-se, porém, a tarefa do Estado nessa ação, uma vez que a permanência requer políticas públicas de ensino superior voltadas efetivamente a esses sujeitos e 
sensíveis aos pertencimentos por eles construídos. A tese apresentada é resultado de um processo de pesquisa que buscou compreender o recente fenômeno da presença dos índios nas universidades públicas, por meio da revisão da literatura existente, da análise dos registros documentais das Instituições de 
Ensino Superior estaduais do Paraná e de entrevistas realizadas junto ao universo de acadêmicos indígenas matriculados e de profissionais índios recém-formados. Reconhece a importância da experiência paranaense iniciada nesta década e sinaliza sua consolidação por meio da efetiva atuação do Estado e das 
Universidades públicas envolvidas e do fundamental envolvimento das lideranças e comunidades indígenas.
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