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Quem somos 

Profa. Dra. Alzira Batalha Alcântara

Profa. Dra. Inês Barbosa de Oliveira 

Profa. Dra. Laélia Moreira

Profa. Dra. Wânia Coutinho Gonzalez
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Profa Alzira Batalha Alcântara

Interesses atuais

Gestão e planejamento educacional 

Público e privado na educação
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Profa. Inês Barbosa de Oliveira 

Interesses atuais:

Questões político-epistemológicas

relacionadas às práticas educativas
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Profa. Laélia Moreira

Interesses atuais: 

Profissão docente. 

Desenvolvimento profissional docente.

Docência no ensino superior. 

Política educacional como campo de estudos teóricos. 
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Profa Wânia Coutinho Gonzalez

• Interesses atuais:

Educação profissional e tecnológica

Relações entre os diferentes espaços formativos
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Projeto  - Profa Alzira Batalha Alcântara

1.Gestão Democrática e  Planejamento Educacional: 
potencialidades, limites e desafios.  
A gestão, enquanto fenômeno político, é palco de intensas disputas que

podem se manifestar de forma explícita ou latente. A gestão democrática

é lastreada por distintos órgãos colegiados. Todavia, a participação nesses

órgãos deve ser problematizada, pois, longe de ser um ato meramente

formal, implica influência no poder decisório, como anunciaram Paro

(2011) e Lima (2011). Outro elemento importante é verificar a existência de

condições materiais para viabilizar ações e projetos.
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Objetivos : Projeto  - Profa Alzira Batalha Alcântara

1.Gestão Democrática e  Planejamento Educacional: 

potencialidades, limites e desafios.  

Investigar a concepção de gestão educacional instituída nos sistemas 
municipais de educação.  

Identificar as bases que alicerçam a gestão nos documentos 
normativos   

Mapear quais são os órgãos colegiados elencados na gestão 
municipal e a contribuição para uma gestão democrática.

Verificar como estão previstos mecanismos de acompanhamento, 
avaliação e controle social das políticas instituídas  
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Projeto  - Profa Alzira Batalha Alcântara

2. Reconfigurações entre o mundo Público e Privado na 
Educação 
O processo de mundialização do capital impôs um rearranjo político-social. Do

ponto de vista político-ideológico, esta reorganização do capital atacou a

intervenção do Estado, sobretudo, o modelo do Estado Keynesiano, e apontou o

mercado como saída para a crise. Chesnais (2001) ressalta a importância de se

rechaçar as representações que apresentam a mundialização do capital como

um fenômeno natural ou mesmo exclusivamente econômico.

Nesse contexto, ocorreram mudanças na educação em distintas áreas: gestão,

planejamento, avaliação, currículo, práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo,

movimentos populares e sindicais vêm sendo esvaziados de seu conteúdo crítico

para possibilitar a emergência de movimentos sob novas bases.
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Objetivos: Projeto  - Profa Alzira Batalha Alcântara

2. Reconfigurações entre o mundo Público e Privado na 
Educação 
A partir deste quadro de referências, pretende-se:

Investigar as reconfigurações que os programas e projetos privados

vêm impondo à educação pública em diferentes facetas.

Analisar como os Conselhos de Educação se relacionam com esses

projetos e programas que adentram o mundo público por meio de

convênios e parcerias.



1ª Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA – 28-29 de junho 

Projeto:     Profa Inês Barbosa de Oliveira  

1.O direito à educação e à aprendizagem: desafios político-
epistemológicos à vida cotidiana dentrofora das escolas.

• Este projeto de pesquisa está voltado notadamente para questões
político-epistemológicas relacionadas às práticas educativas, entendida
para além da escolarização, como direito inalienável dos diferentes
sujeitos e grupos sociais. Entendendo que não é possível pensar a
transformação política sem questionar/interrogar os modos como a
dominação se legitima e consolida na vida cotidiana dos sujeitos sociais,
individuais e coletivos, faz-se necessário aprofundar estudos no sentido da
reflexão em torno da organização epistemológica que dá sustentação à
dominação social. Assim, assume centralidade na pesquisa a busca de
compreensão e discussão sobre os modos hegemônicos de pensar e
produzir conhecimentos e seu papel na produção e reprodução da
injustiça social (SANTOS, 2004, 2010, 2016).
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Projeto:     Profa Inês Barbosa de Oliveira  

1.O direito à educação e à aprendizagem: desafios político-
epistemológicos à vida cotidiana dentrofora das escolas.

Assim, no questionamento dos modos de funcionamento das
sociedades capitalistas ocidentais modernas e de suas hierarquias, a
reflexão epistemológica exige pensar a constituição histórica dessas
hierarquias e aquilo que foi desconsiderado e/ou desqualificado ao
longo desse processo. Nesse sentido, a vida cotidiana e a reflexão
sobre sua politicidade intrínseca ganham importância sendo cada
vez mais percebida como espaço de produção e de circulação de
conhecimentos relevantes, conforme já afirmavam Certeau (1994) e
Maffesoli (1984), desde o final dos anos 1970. Santos será relevante
na reflexão sobre os conhecimentos negligenciados e
desconsiderados pela modernidade em seu processo de
cientificização da vida social.
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Objetivos -Projeto:  Profa Inês Barbosa de Oliveira  

1.O direito à educação e à aprendizagem: desafios político-epistemológicos à 

vida cotidiana dentrofora das escolas.

• Interrogar e atuar com diferentes cotidianos escolares, buscando perceber neles, 

discutir e dialogar com seus sujeitos e reflexõesações aquilo que de fato vêm 

produzindo ou não no que diz respeito à emancipação social democrática, 

especificamente no que se refere ao direito humano à educação e à 

aprendizagem. 

• Formular de que modo essa compreensão pode contribuir para que nesses 

cotidianos se possa ampliar o caráter emancipatório de algumas iniciativas 

• Contribuir para o amadurecimento da capacidade crítica desses sujeitos, 

capacitando-os para reflexõesações mais efetivas em seu caráter democrático 

e emancipatório. 
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Projeto  - Profa Laélia Moreira

1-Profissão Docente, História e Políticas de Formação.

Pesquisa teórico-empírica, amparada em literatura específica do                                                 

campo da política educacional, das políticas de formação 

docente e da sociologia das profissões. 

Objetivos: 

➢Análise das principais políticas de formação docente em vigor no país;

➢Análise  crítica da  literatura acadêmica recente relacionada à 

profissionalidade, identidade e desenvolvimento profissional docente.
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Projeto  - Profa Laélia Moreira

2- O campo da política educacional, perspectivas teóricas, modelos 
e abordagens. 

Estudo teórico de diferentes modelos de análise de políticas 

presentes 

na literatura especializada, com a finalidade última de elaboração 

de subsídios para o ensino de política no campo educacional.
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Projeto  - Profa Wânia Gonzalez 

1. Políticas de Educação Profissional e Tecnológica

Busca-se analisar quais as concepções de Educação Profissional e

Tecnológica que norteiam a legislação federal vigente, assim como

verificar as práticas pedagógicas que têm sido adotadas, em

instituições públicas e privadas, nas programações avaliadas

positivamente pelos diferentes atores sociais envolvidos. A relevância

deste trabalho consiste em contribuir para a identificação de

práticas pedagógicas que possuam uma abordagem abrangente

da formação do trabalhador mediante o reconhecimento do seu

direito à apropriação efetiva dos saberes.
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Objetivos  -Projeto  - Profa Wânia Gonzalez 

1. Políticas de Educação Profissional e Tecnológica

Analisar as concepções de educação profissional vigentes nas 
políticas adotadas no país

Refletir sobre as complexas relações entre trabalho e educação à luz 
das proposições dos diferentes atores sociais 
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Projeto  - Profa Wânia Gonzalez 

2. Políticas Educacionais e as Relações entre os

Diferentes Espaços Formativos

Analisam-se as relações entre os diferentes espaços formativos na execução de

políticas educacionais vigentes nos país. A importância da investigação proposta

consiste na escassez de pesquisas sobre políticas educacionais voltadas para a

atuação do terceiro setor nas parcerias com os entes federados. O estudo aborda

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

reconhece potencialidades nos espaços não formais de ensino, como uma

perspectiva mais ampla da formação humana.
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Objetivos  Projeto  - Profa Wânia Gonzalez 

2. Políticas Educacionais e as Relações entre os
Diferentes Espaços Formativos

Analisar as relações entre os diferentes espaços formativos na

execução de políticas educacionais

Identificar as interpenetração dos espaços formativos no cenário

educacional brasileiro, particularmente, as parcerias entre os

diferentes espaços
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FILOSOFO

EDUCADORMILITANTE
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ÉTICO

ALEGRE

COMPRO-
METIDO

FÉ NA 
VIDA

SIMPLICI-
DADE

Mas é preciso ter força
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
ATÍLIO,  ATÍLIO
Mistura a dor e a alegria

Mas é preciso ter manha
É preciso ter graça
É preciso ter sonho, sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida


