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RESUMO
O objetivo desse trabalho é realizar análises epistemológicas dos resumos das teses de
doutorado que compreendem a temática de Estado e Políticas Educacionais entre o período de
1993 a 2009, realizando uma pesquisa em cima da própria pesquisa, tendo como base o
enfoque epistemológico, que servirá de norteador para as análises críticas e reflexivas no
campo das pesquisas das áreas de políticas educacionais, visando à busca por uma melhor
compreensão dessa temática na tentativa de colocar em foco a maneira como tem ocorrido a
produção de conhecimento nas teses com essa temática.

Dessa maneira espera que o atual trabalho possa contribuir na análise dessas
produções e realizar um mapeamento do que se tem produzido, investigando suas principais
temáticas e abordagens metodológicas existentes.

Palavras Chaves: Políticas Educacionais, Epistemologia, Produção de Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
Os sistemas de pós-graduação em nível stricto sensu, após quase 60 anos de
surgimento oficial no Brasil, embasado com o parecer de n. 977, em três de dezembro de
1965, pela Câmara de Ensino Superior (CES) que teve como objetivo a definição da pósgraduação, abrangendo seus níveis e suas finalidades, tem crescido quantitativamente como
revelam os dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)1, e diferentemente de quando teve seu início, as suas temáticas e linhas de pesquisa

têm se tornado cada vez mais amplas e diversificadas, abrangendo diversos assuntos e campos
de pesquisa.
Diante dessa crescente produção acadêmica, o referido trabalho que aqui será
apresentado, trata-se de um subprojeto de uma pesquisa matricial intitulada MÉTODOS,
EPISTEMOLOGIAS

E

TEORIAS

DO

CONHECIMENTO

NA

PESQUISA

EDUCACIONAL: a produção dos doutorados em educação no Estado de São Paulo (19852009) coordenada pelo professor Sílvio Sanchez Gamboa, que se iniciou em 2012 em caráter
de iniciação científica. A pesquisa desse projeto matricial objetivou-se a fazer análises
epistemológicas nas teses de doutorado defendidas PPGE do Estado de São Paulo no período
de 1993 a 2009.2Sendo assim, o subprojeto articulado nesse trabalho também utilizou esses
dados, porém somente aqueles que estavam relacionados com a temática de Estado e Políticas
Educacionais.
Nesse sentido, podemos informar que a pesquisa sobre políticas educacionais, é uma
subárea da educação que vem sendo objeto de investigação de vários pesquisadores, o que
demonstra o interesse crescente pela temática. Colabora com a nossa afirmação o fato dos
estudos sobre os estudos em “Estado e Políticas Educacionais” compor um dos Grupos de
Trabalho (GT) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)

1

Disponível em www.capes.gov.br

2

Este projeto já se encontra finalizado pela linha de pesquisa EPISTEDUC do grupo de pesquisa Paidéia/
FE/Unicamp e se articula ao projeto de pesquisa “Métodos e epistemologia” sob a coordenação do Professor
Sílvio A. S. Gamboa e financiado pelo CNPq como bolsa produtividade. Processo nº 308158/2010-5
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desde 1986, intitulado de Grupo de Trabalho 5: Estado e Políticas Educacionais3, que vem se
dedicando a estudar a temática em questão e a publicar os resultados dos trabalhos realizados.
Os estudos concernentes às políticas educacionais começaram a ganhar espaço no
Brasil a partir da década de 1980, pois como Azevedo (2009) nos fala, foi a partir desse
período que se pode contemplar uma maior abertura política no país, o que possibilitou
realização de estudos críticos nessa área, trazendo a tona diversos problemas nos processos
educacionais.
Consequentemente, a partir desse período a pesquisa na área educacional foi
ganhando cada vez mais espaço e se mostrando um campo em construção e crescimento
(AZEVEDO E AGUIAR 2001).
Dessa maneira a necessidade de se analisar e investigar essa produção na tentativa de
compreender o contexto político e social daqueles que fazem as pesquisas a serem analisadas,
buscando saber o porquê escolhem essa temática, quais são os fatores externos que os
influenciam e quais as concepções de mundo que acarretam cada uma dessas investigações
produzidas se tornam cada vez mais necessárias.
É preciso, além do mais, estar atento as concepções de ciência que tem se consolidado,
uma vez que, como no diz Gatti (2005), nossa era se encontra em transição entre a
modernidade para pós-modernidade, o que implica em mudanças no fazer científicos e formas
diferenciadas de tratar a ciência.
Tendo em vista que os aspectos e tendências tanto culturais como políticas estão
sempre encontrando novas vertentes e em constante transformação, as pesquisa como
importante instrumento de busca por novos conhecimentos também passa por esse processo,
mostrando a grande necessidade de acompanhar essa dinâmica que, consequentemente, acaba
ocorrendo nas produções de conhecimento da área de Estado e Políticas Educacionais.
Nesse sentido, a epistemologia, como campo de estudo, se torna uma ferramenta
primordial para que possamos analisar e compreender as produções realizadas nesse campo
do conhecimento. O campo de estudo da epistemologia se faz necessário no contexto da
EMENTA: GT 5 — Estado e Política Educacional: Campo de confluência de estudos e pesquisas, de âmbito
nacional e internacional, sobre políticas públicas em educação: relações governamentais e de articulação entre
atores diversos. Processos de formulação e implementação de políticas em educação. Analise das repercussões
das políticas públicas na educação básica, superior e nas modalidades de ensino. Gestão pública do sistema
educacional brasileiro e pesquisas comparadas. Relações entre mudanças institucionais e mudanças sociais no
campo educacional. Modelos de formulação e análise de políticas públicas em educação. Relações de poder e
governo no campo educacional.
3
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compreensão da própria ciência e suas metodologias, fornecendo-nos subsídios necessários
para entender aspectos imprescindíveis que permeiam e influenciam a produção do
conhecimento, uma vez que ela adentra e levanta questões do fazer científico.
Assim, a epistemologia será o campo de análise que permeara a base da atual pesquisa
aqui proposta e que nos ajudará a compreender como estão ocorrendo às produções de
conhecimento, quais são as bases epistemológicas aplicadas e qual o rigor de cientificidade
imposto em cada uma delas diante do contexto atual que nos encontramos.
Para tanto, esse trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo foi
realizado um resgate dos autores que já trabalharam com a produção do conhecimento em
Estado e Políticas Educacionais, tentando mostrar os principais resultados obtidos e as
análises realizadas pelos pesquisadores. No segundo capítulo, tento trazer um pouco do
universo da epistemologia, mostrando o seu campo de investigação e suas principais
finalidades. O terceiro aborda as metodologias de trabalho utilizadas e os caminhos
percorridos para elaborar a pesquisa, bem como a delimitação do tempo e do material
analisado. E por fim, no quarto e quinto capitulo é apresentado os resultados da pesquisa e as
discussões que dela decorreram.
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CAPÍTULO 1: A PESQUISA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Alguns estudos pertinentes a análise do que se produz na área de Estado e Políticas
Educacionais, relativo ao próprio Grupo de Trabalho (GT) da Associação Nacional De PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPED) já foram realizadas, como podemos observar
com os estudos de Azevedo e Aguiar (2001) que fizeram um levantamento das produções
nessa temática dos anos de 1993 a 2000, analisando os trabalhos apresentados nas oito últimas
reuniões anuais da ANPED no âmbito do seu Grupo de Trabalho Estado e Política
Educacional. Nesse trabalho foram analisados 88 resumos e 21 textos integrais dos trabalhos
apresentados nas últimas oito reuniões do GT 5 da ANPED, compreendidos entre 1993 e
2000, tentando identificar veios teóricos e temáticas principais.
Dentre os principais resultados apresentados na produção, destacam-se a grande
abrangência nas questões e objetos de estudos (o que, segundo os autores, acaba gerando o
não aprofundamento teórico nas questões tratadas pelos pesquisadores), tendências
recorrentes nas questões como “Propostas de Reforma Educacional no contexto da crise do
Estado e novos arranjos internacionais”, “Estado Mínimo”, “Mercado e privatização da
educação”, privilegiando vertentes que fazem leitura das políticas educacionais como
decorrência da lógica do capital. Em linhas gerais, percebeu-se poucos trabalhos voltados para
a análise de políticas nacionais específicas e forte preocupação com avaliação de programas e
projetos educacionais. Também se observou que os contextos políticos, econômicos e
culturais influenciavam nas indagações dos pesquisadores e norteavam suas pesquisas.
Já em 2003, Marta Arrecthe, em um dossiê realizado acerca da produção do
conhecimento em políticas públicas, afirma que o número de trabalhos que lidam com essa
temática vem crescendo e se expandindo. Segunda a autora, entre outros fatores, o crescente
interesse por essa temática está relacionado às mudanças recentes da nova sociedade
brasileira.
O intenso processo de inovação e experimentação em programas
governamentais – resultado em grande parte da competição eleitoral, da
autonomia dos governos locais, bem como dos programas de reforma do
Estado –, assim como as oportunidades abertas à participação nas mais
diversas políticas setoriais – seja pelo acesso de segmentos tradicionalmente
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excluídos a cargos eletivos, seja por inúmeras novas modalidades de
representação de interesses – despertaram não apenas uma enorme
curiosidade sobre os “micro” mecanismos de funcionamento do Estado
brasileiro, como também revelaram o grande desconhecimento sobre sua
operação e impacto efetivo (ARRETCHE, 2003, p. 7).

Percebe-se dessa maneira um maior interesse por parte dos pesquisadores em
compreender as novas implementações políticas, bem como seu funcionamento na sociedade.
As diversas mudanças de gestões, a criação de novas leis e diretrizes, e a constante mudança
que perpassa a sociedade, colaboram para que se busquem diferentes mecanismos de análise e
compreensão da mesma.
No artigo “Análise das Políticas Educacionais: breves considerações teóricometodológicas” Mainardes (2009) diz que nas produções com a temática de Estado e Políticas
Educacionais, podemos observar dois grupos diferentes de pesquisas. A primeira que estuda
as concepções teóricas, tratando questões mais amplas e abrangentes do processo de
formulação das políticas, como mudanças no papel do Estado e as abordagens históricas das
políticas educacionais brasileiras. Já o segundo grupo, trabalha com análises e avaliação de
programas e políticas educacionais específicas.

Assim, tanto a fundamentação de uma

política educacional, bem como sua gestão e execução estão sendo alvo de pesquisa e
investigação.

Porém, o que é interesse observar, é que em todos os trabalhos mencionados de
produções analisadas, os autores mencionam várias dificuldades encontradas no decorrer das
pesquisas e em seu fazer científico, que podem por vezes prejudicar o trabalho. Entre os
problemas detectados, podemos citar a dificuldade em conseguir adentrar profundamente o
objeto de pesquisa e problematizar novos conceitos que ele trás em si, sendo imprescindível
trazer questões como, por exemplo, as várias categorias que Estado pode ter, ou os parâmetros
e processos próprios para cada estudo realizado.

Não obstante, com exceções, os trabalhos revelam fragilidades no que
concerne a um tratamento da dimensão interdisciplinar própria do objeto, e
pouco adentramento nas discussões a respeito da crise de paradigmas, já
amplamente problematizada pelos campos do conhecimento que alimentam
as Ciências da Educação (AZEVEDO; AGUIAR, 2001, p. 61).
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Outra dificuldade da produção, segundo as autoras, é que a heterogeneidade da
produção nem sempre é algo positivo, pois ela pode impossibilitar uma acumulação de
conhecimentos em uma determinada área que é necessária para a formação de um campo de
conhecimento, prejudicando o aprimoramento teórico-metodológico com maior grau de
consistência.
Essa diversidade, porém, é, ao mesmo tempo, um ponto forte e fraco do
campo temático. Se, de um lado, a quantidade de objetos empíricos expressa
uma característica necessária a um campo em constituição, ela também é
problemática, no que se refere ao refinamento de ferramentas analíticas que
permitam uma melhor abordagem dos objetos teóricos e empíricos e de suas
inter-relações (AZEVEDO; AGUIAR, 2001, p. 72).

Em consonância com Azevedo e Aguiar (2001), Arretche (2003), ao tratar do
crescimento da produção das pesquisas com temáticas em Estado e Políticas Educacionais,
argumenta que somente a crescente produção em uma área de conhecimento, não a torna
necessariamente um conhecimento cientifico. Para isso é necessário que ela atenda aos
critérios científicos epistemológicos da ciência necessários para a sua legitimação como tal.
Embora positivas e promissoras, a institucionalização e a expansão são,
contudo, insuficientes para que os trabalhos produzidos em uma determinada
área temática se constituam em efetiva contribuição ao conhecimento. Em
outras palavras, a proliferação de trabalhos ou a “coleção de fatos” (KUHN,
1976, p. 37) não são suficientes para o desenvolvimento de uma ciência ou
campo disciplinar (ARRETCHE, 2003, p. 8).

Sendo assim, um campo de pesquisa necessita muito mais do que apenas crescente
número de trabalhos realizados na área, mas de todo um aparato metodológico e científico que
legitimem sua investigação para que a efetivação da pesquisa se torne um campo de
conhecimento.
No entanto, no que diz respeito à definição por parte da nossa comunidade de
pesquisadores das questões legítimas de investigação, bem como dos
procedimentos e técnicas aceitáveis para a constituição do próprio objeto da
investigação, temos muito a fazer no Brasil (ARRETCHE, 2003, p. 9).
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No entanto, é no trabalho de Mainardes (2009) que podemos observar com mais
detalhes as dificuldades metodológicas encontradas nas pesquisas com essa temática. O autor
explicita quais são os principais problemas e porque eles ocorrem

Muitos pesquisadores não explicitam os pressupostos teóricos que
sustentam suas análises. Com exceção de pesquisas fundamentadas
em referenciais teóricos consistentes (materialismo histórico e
dialético, estruturalismo, pós-estruturalismo, etc.), observa-se o uso de
ideias de um conjunto de autores (muitas vezes de matrizes
epistemológicas distintas) para subsidiar a análise. Isso torna difusos e
inconsistentes os fundamentos dessas últimas pesquisas. Do mesmo
modo, poucos são os autores que explicitam os valores éticos e os
princípios

que

fundamentam

suas

análises.

A

questão

da

responsabilidade ética na análise de políticas é bastante complexa,
controversa e uma questão ainda em debate (MAINARDES, 2009,
p.7).

Outra questão levantada por André (2000), é que a falta de rigor científico pode
prejudicar também os resultados das pesquisas. Ao questionar e problematizar a questão dos
temas abordados por diversos pesquisadores percebe-se que muitos deles estão somente
preocupados que suas pesquisas alcancem um patamar social e não com a produção do
conhecimento que está sendo realizada. Isso faz com que suas pesquisas só consigam realizar
uma intervenção imediatista na realidade, buscando soluções rápidas e instantâneas, que por
vezes não apresentam uma consolidação teórica consistente, com dados coletados
rigorosamente, análise densa dos resultados, e acabam assim perdendo seu rigor científico de
construir resultados concisos e respostas confiáveis para os problemas da realidade.
Dessa forma podemos observar como a questão da produção do conhecimento em
Estado e Políticas Educacionais ainda se mostra com algumas deficiências e maneiras
equivocadas em seu fazer científico, pois embora essa temática tenha ganhado cada vez mais
espaço, ainda podemos observar falhas e dificuldades na sua abordagem e realização.
Assim, percebe-se que essa problemática possui uma relevância não somente
científica, visto que estamos lidando com a produção do conhecimento, mas também social,
uma vez que nessas teses estão sendo trabalhados problemas educacionais e que os seus
resultados dependem crucialmente de como o pesquisador constrói e lida com sua pesquisa.
14

CAPÍTULO

2:

A

EPISTEMOLOGIA

E

SEU

CAMPO

DE

INVESTIGAÇÃO
A palavra epistemologia vem do grego "episteme”, que significa ciência e “logos” de
conhecimento. É um ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos relacionados à
crença e ao conhecimento, buscando descrever os processos pelos quais se produz o
conhecimento científico. É através do estudo epistemológico que podemos refletir sobre a
produção humana, bem como os seus critérios e maneiras de elaborar a ciência.

Segundo Vielle (1981) a epistemologia como ciência que estuda a própria ciência,
investigando-a e descobrindo os mecanismos que conduzem a pesquisa e norteiam a questão
da produção do conhecimento, se mostra uma área de estudos bastante relevante, pois se faz
necessária no contexto da compreensão da própria ciência e suas metodologias, nos
fornecendo os subsídios necessários para entender aspectos imprescindíveis que permeiam e
influenciam a produção do conhecimento.

Assim, o estudo epistemológico se preocupa em detectar os mecanismos que
envolvem a produção do conhecimento, mostrando a importância que o fazer cientifico
carrega sobre si e o cuidado que se deve ter ao realizá-lo, pois como nos afirma Lima (2003) a
ciência,
“[...] se caracterizar como o registro do conhecimento humano que se
amplia e se refaz, se corrige e possibilita novas e distintas leituras de
um mundo que precisa ser redescoberto e repensado a cada encontro e
a cada achado científico que, por sua vez, deve ser estudado e
entendido à luz de suas teias relacionais intrínseca e extrinsecamente
dada a amplitude de “totalidade” que o próprio termo ciência traz
implícito em si. A ciência é, portanto, o elemento mobilizador do
homem que sabe que seu conhecimento é relativo e que há muito por
desbravar (LIMA, 2003, p. 6).

Dessa maneira, a ciência é construída pelo fazer humano nas suas inúmeras
descobertas e realizações, construída e sistematizada ao longo dos anos. Todo fazer científico
envolve métodos e teorias criadas e/ou utilizadas, e é justamente compreender como foram
criados esses métodos e em que se basearam para chegar a veracidade dos resultados, bem
15

como algumas maneiras são privilegiadas em detrimento de outras é essencial para a
compreensão do conhecimento produzido.Como toda realização humana, é importante
lembrar também que, toda descoberta cientifica, assim como sua construção, está estritamente
ligada e condicionada ao espaço, tempo, contexto social e político de uma determinada época.
Como todo conhecimento, a ciência é realizada por sujeitos imersos em contextos sociais e
realidades das mais variadas, o que faz com que ela traga consigo a visão de mundo de quem
a produziu, com suas expectativas e necessidades.
Sánchez Gamboa (2008) problematiza essa questão, trazendo alguns pressupostos que
podem interferir na produção do conhecimento, principalmente na maneira como é
estabelecida a relação entre o sujeito que realiza a pesquisa e objeto que se pretende analisar
Os pressupostos se referem às maneiras de abstrair, conceituar,
formalizar, classificar e generalizar, ou em termos gerais, as maneiras
de conceber o objeto e de estabelecer as relações com o sujeito. Em
cada enfoque epistemológicos e tem uma maneira especial de conceber
os processos lógicos necessários para construir o objeto do
conhecimento. Entretanto, em cada enfoque se definem formas de
delimitar os campos de observação, de tratar informações, de elaborar
seqüências lógicas e de construir uma interpretação sobre a realidade
observada. Isto nos leva a descobrir diferentes maneiras de relacionar o
sujeito com o objeto (GAMBOA, 2008, p. 80).

A maneira como o sujeito se relaciona com seu objeto de estudo é peculiar e trás
consigo suas visões de mundo e apreensões que o mesmo realiza da realidade que o cerca. A
pesquisa não está isolada das influências históricas e sociais de cada época, e acaba trazendo
esses reflexos naquilo que produz. Portanto, a produção do conhecimento é uma via de mão
dupla que contém sujeito e objeto de estudo e que estabelecem entre si uma relação única.
Essa construção do conhecimento também vale para como o próprio objeto é
delimitado pelo pesquisador e de que maneira ele se estabelecerá na pesquisa, podendo
assumir diferentes vertentes a partir de como será analisado e que delimitação receberá por
parte de seu pesquisador
Ou seja, tanto o sujeito como os objetos se constroem e se
transformam. Nessa perspectiva, tanto o todo como as partes que
delimitam o objeto também são relativas. Dependem do tipo de
recortes de análises e compreensões realizadas. Um todo pode ser
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parte de um outro todo maior mais abrangente. Por exemplo, o
fenômeno educativo numa determinada pesquisa pode ser limitado à
experiência da sala de aula. Essa experiência pode ser tomada como
um todo constituído, dentre outros fatores, por alunos, professor,
currículo, conteúdo, método de ensino, técnicas de aprendizagem, de
avaliação, etc. Entretanto, numa perspectiva compreensiva, essa
mesma experiência da sala de aula pode constituir parte de um todo
maior como é o projeto pedagógico da escola, de um determinado
sistema educacional, de um projeto de sociedade, entendida esta,
como um todo maior e mais amplo que integra a educação, a escola e
as experiências de sala de aula como partes do social (SANCHEZ

GAMBOA, 2008, p. 83).

Assim, é nessa relação estabelecida entre o sujeito que investiga e analisa, e o objeto
constituído que está em análise, que o fazer científico acontece. Dessa maneira, fica claro que
o objeto de pesquisa não é o único protagonista que encontramos, mas também o sujeito que
está constituído e que estabelecerá uma relação com seu objeto de pesquisa, se modificando e
se alternando em uma relação contínua.
Assim, o enfoque epistemológico nos ajuda a perceber não somente como a pesquisa
foi realizada, mas a pensar nos pressupostos que cada uma trás. Na tentativa de direcionar
esse enfoque como um indicador de qualidade nas pesquisas de avaliação de políticas e
programas educacionais, Ferreira e Tenório (2010), pontua sobre a importância de se construir
indicadores de qualidade em uma pesquisa, principalmente se tratando de pesquisas em
ciências humanas e educacionais, onde os métodos utilizados para a construção do
conhecimento nem sempre ficam muito claros.
Construir

indicadores

na

pesquisa

científica

significa,

pois,

transformar conceitos e relações entre conceitos, que constituem as
teorias com seus diferentes graus de generalidade e abstração, em
categorias e proposições capazes de avançar na direção da
explicitação das suas configurações e aplicações particulares. Esse
processo revela a sua importância e necessidade quando garante a
demarcação de evidências concretas que permitam a compreensão ou
explicação dos fenômenos que estão sendo investigados (FERREIRA;
TENÓRIO, 2010, p 72).
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Assim, os autores levantam dois elementos cruciais que devem existir em uma
pesquisa, de grande importância para se estabelecer um conhecimento válido e com rigor
cientifico
Quando

pensamos,

metodológicos

que

portanto,
temos

nos

que

procedimentos

adotar

ao

teóricos

intentar

e

produzir

conhecimento no campo das ciências sociais, temos necessariamente
que considerar esses dois aspectos: os conceitos e teorias que
embasam as discussões produzidas; e a sua operacionalização que
permite a focalização de aspectos da realidade empírica, ou, em outras
palavras, a construção de indicadores. Ambos os processos estão
condicionados por fatores de ordem interna ao próprio conhecimento
relacionado ao problema de sua validez; e de ordem externa
relacionados aos determinantes políticos e institucionais que
expressam interesses em jogo na cena acadêmica (FERREIRA;
TENORIO, 2010, p.78).

Assim, evidenciar os métodos utilizados e os embasamentos que sustentam a pesquisa
se torna essencial no fazer científico, produzindo trabalhos que contenham consistência
teórica. Além disso, trazendo a questão para a produção do conhecimento em políticas
educacionais, os autores afirmam que quanto mais elementos houver que expliquem a
produção e expressem os caminhos adotados que levaram aos resultados da pesquisa, mais
possibilidades ela tem de transmitir as várias dimensões da realidade estudada,
Pensar na possibilidade de um conhecimento válido que possa
contribuir para a avaliação de políticas e programas educacionais, na
prática, significa afirmar que no nível interno dos elementos
conceituais envolvidos na proposição de modelos explicativos é
preciso considerar os critérios de validez utilizados durante a sua
produção e a construção de indicadores; as referências teóricometodológicas questão em sua base para que seja garantida a
coerência e a consistência do material produzido; os aspectos
objetivos e subjetivos, quantitativos e qualitativos que precisam ser
apreendidos no sentido de ampliar as possibilidades de apreensão das
múltiplas dimensões do real, entre outros aspectos (FERREIA;
TENORIO, 2010, p.78).

Mostra-se evidente que os estudos epistemológicos vão muito além da sistematização
do que está sendo produzido, ele é um campo de estudo crítico e reflexivo, que busca
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compreender as inúmeras maneiras existentes de produzir o conhecimento. Todo
conhecimento é fruto de um processo histórico, social e econômico que perpassa diferentes
contextos sociais. Estudar e conhecer esses processos permite que os resultados encontrados
nas pesquisas em Estado e Políticas Educacionais possam cada vez mais impactar
favoravelmente esse campo educacional, com questões embasadas de rigor científico e com
resultados compreendidos a luz da realidade que nos cerca.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA E OBJETIVOS DO TRABALHO
Como citado anteriormente, para a realização dessa pesquisa, foram realizadas coletas
no banco de dados da CAPES. Essa coleta abrangeu as teses produzidas nos PPGE no Estado
de São Paulo durante o período de 1993-2009. Durante esse período, foram produzidas em
todo o país 5765 teses de doutorado, sendo 3319 produzidas somente no Estado de São Paulo.
Esse número representa aproximadamente 58% da produção do país, ou seja, mais da metade
de todas as produções acadêmicas se concentram no Estado de São Paulo.

Dentre essas 3319 teses produzidas, 107 pertencem ao tema de Estado e Políticas
Educacionais. A princípio, para identificar as teses que compreendiam a temática, foi utilizada
palavras-chaves. Todas as que continham palavras-chaves como “Estado”, “Políticas
Públicas” “Legislação Educacional”, “Financiamento”, “Gestão”, “Sistemas de Ensino”, entre
outras foram selecionadas. Posteriormente, foi analisado os títulos dos trabalhos e retirados
aqueles que não se encaixam com o objetivo do GT 5 da ANPED, ficando somente teses que
trabalhavam com políticas públicas no campo educacional.

As instituições selecionadas para a pesquisa foram as que possuíam cursos de pósgraduação de nível stricto sensu, sendo elas: a Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Universidade Estadual de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP) campus de Araraquara e Marília, Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP),
Universidade Federal de São Carlos (USFSCar) e a Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Em seguida, a próxima etapa da pesquisa foi realizar um processo de
caracterização das 107 teses que compreendiam a temática, para proporcionar uma visão
ampla e geral do trabalho que seria analisado, sendo os seguintes itens utilizados:

1) IES do Programa;
2) Ano de defesa;
3) Nome do autor da tese;
4) Nome do orientador;
5) Título do trabalho;
6) Área/linha de pesquisa;
7) Banca examinadora;
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8) Fomento
9) Palavra-chave 1
10) Palavra-chave 2
11) Palavra-chave 3
12) Biblioteca depositária
13) Arquivo URL do resumo da tese.

Todos esses dados foram coletados e armazenados em uma planilha de dados para
facilitar a visualização e a tabulação de dados. Logo após essa caracterização mais geral, o
segundo momento da pesquisa foi realizar um mapeamento dos resumos dos trabalhos,
observando as características centrais e as informações acerca da pesquisa, atentando para os
seguintes campos:

1) Principais temáticas tratadas;
2) Área e subárea das temáticas investigadas;
3) Objetivos;
4) Referência teórica declarada (Teorias utilizadas ou elaboradas - categorias e conceitos
chaves);
5) Fonte de dados e informações (sujeitos, participantes, informantes ou, no caso de
pesquisa bibliográfica e/ou documental, as fontes/publicações consultadas);
6) Âmbito geográfico - Onde foram coletados os dados e/ou informações (local do estudo
e instituições de estudos);
7) Principais resultados obtidos;
8) Conclusões.

3.1 Explicações dos critérios de análise
Devido à grande diversidade de trabalhos e variedade nas composições dos resumos,
houve dificuldades para classificá-los em temáticas próprias, pois muito deles são bastante
abrangentes e trabalhavam em várias áreas da temática. Para tanto, na tentativa de não perder
o grande conteúdo de temáticas, optou-se por seguir a mesma classificação que Arosa (2013)
realizou em A Produção Científica Acadêmico-Científica sobre Política Educacional no GT-5
da ANPED (2000 a 2009). Nesse trabalho, o autor, produziu uma investigação semelhante à
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realizada nesta pesquisa, classificando os elementos organizadores da produção do GT-5,
relacionando-a ao contexto sócio-político-econômico, buscando compreender seus traços
político-institucionais e teórico-metodológicos.

Dessa forma, a exposição de cada grupo de temas que constituem a
temática de base presta-se a um esforço analítico que busca compreendêlos nesses movimentos, sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades
de outras conexões, sob pena de ofuscar a riqueza que possam revelar, no
contexto de interdiscursividade em que estão imersos (AROSA, 2013,
p.32).

Sendo assim, na tentativa de caracterização dos trabalhos analisados, o autor propõe
divisões de temáticas, ressaltando que o intuito não é delimitar os vários temas existentes e
explorados nas pesquisas, mas apenas proporcionar um aspecto organizacional que facilite o
mapeamento da produção.

1) Gestão, Avaliação e Monitoramento dos Sistemas de Ensino

Neste, encontram se trabalhos que tratam de aspectos como impactos da globalização,
perfil de gestores escolares, eleição para direção escolar, alimentação escolar, conselhos de
educação, planejamento, reformas do ensino, municipalização, descentralização, terceiro setor
na gestão educacional, privatização, políticas curriculares e política para professores. São
trabalhos que buscam compreender como se desenvolvem as políticas nos sistemas de ensino
sob diversos aspectos e sob diversos pontos de vista analítico.

2) Financiamento da educação e orçamento público

Esse conjunto traz questões relativas às modalidades públicas e privadas de
financiamento da educação; aos fundos públicos de modo geral; ao FUNDEB e ao extinto
FUNDEF, em especial; ao controle social e à vinculação de recursos públicos e aos programas
de distribuição desses recursos. São trabalhos que se voltam para a análise das formas de
financiamento da educação no Brasil, mas em especial o financiamento público por meio de
fundos e sua forma de expressão na composição orçamentária, bem como nos modos de
regulação e controle de sua execução.
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3) Fundamentos.

Nesse conjunto, encontram-se discussões realizadas a respeito dos aspectos gerais,
filosóficos, políticos, ideológicos, político-administrativos da educação brasileira, buscando
um aprofundamento de aspectos programáticos acerca das concepções em conflito na
construção das políticas educacionais no Brasil.

4) Aspectos pedagógicos e organizativos da escola

As pesquisas na área da organização da escola em ciclos, da progressão continuada, da
educação na perspectiva da inclusão, do currículo e da avaliação aparecem nesse grupo.

5) Educação no continente latino-americano.

Trabalhos que trazem discussão das políticas educacionais nos países que abrangem o
continente latino americano.

Dessa maneira, a classificação entre temáticas seguirá essa orientação. Já no campo
Área e subárea das temáticas investigadas buscou-se evidenciar entre a temática principal,
qual era o assunto assumido na pesquisa e qual era seu foco principal. Por exemplo, na
Temática Principal de Financiamento da Educação e Orçamento Público, evidenciou-se,
por vezes, como área e subárea das temáticas investigadas o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB4). Já na Temática Principal de Gestão, Avaliação e
Monitoramento dos Sistemas de Ensino, como subárea encontramos assuntos relacionados
à descentralização do ensino e implementação de políticas educacionais, e assim por diante.
Portanto cada uma dessas temáticas principais trata de algumas subáreas especificas que
também foram catalogadas de acordo com o assunto principal que o resumo trazia ou com o
tema que o objetivo da pesquisa se relacionava.

4

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007
e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006.
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3.2 Análise detalhada de 10% das teses

Posteriormente, após fazermos uma analise geral dos resumos, apresentaremos uma
análise mais detalhada, em que partes da teses como “introdução” e capítulos dedicados a
metodologia serão lidos para que possamos compreender com mais clareza os caminhos
percorridos pelos pesquisadores. Se fará uma seleção de 10% para análise mais detalhada, o
que correspondem a 11 teses, visto que são 107 no total, tendo como foco mapear a produção
do conhecimento em Estado e Políticas educacionais, evidenciando as principais abordagens
teóricas e metodológicas usadas, os principais temas escolhido pelos autores, quais os anos de
maior e menor produção, como cada um deles faz a construção do seu objeto de estudo, se
possuem objetivos claros em sua pesquisa, ou quais são as fontes de informação que os
levaram aos resultados encontrados. Todos esses aspectos visam contribuir para a
compreensão do que está sendo produzido de conhecimento na área de Estado e Políticas
Educacionais.
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CAPITULO 4: RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA
4.1 Dados Gerais: caracterização das 107 teses

Depois de separar todas as teses com a temática de Estado e Política Educacionais, foi
realizada uma distribuição entre as IES em que foram produzidas, como mostra a tabela a
seguir:
TABELA 1
RESUMOS POR INSTITUIÇÕES
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
- IES

RESUMOS QUE CONTINHAM A
TEMÁTICA “ESTADO E POLÍTICA
EDUCACIONAL”

Total

UNICAMP

40

USP 21

215

PUC/SP Currículo

15

PUC/SP História

08

UNESP/Marília

08

UFSCar

06

UNIMEP

05

UNESP/Araraquara

04
107

Fonte: Dados coletados na mesma pesquisa e organizados pela autora.

Conforme apresentado na tabela, podemos observar que as IES que mais obtiveram
trabalhos com a temática escolhida foi a UNICAMP, com um número de 40 trabalhos,
número relativamente maior quando comparado as outras IES.

5

Dentre os 21 trabalhos encontrados com a temática de Estado e Políticas Educacionais, 5 não possuíam
resumo.
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A USP aparece em segundo lugar na quantidade de trabalhos encontrados, possuindo
21 teses com a temática. Logo em seguida temos a PUC/SP Currículo com 15 trabalhos. As
demais IES não apresentaram um número significativo, possuindo apenas menos que 10
trabalhos cada.
Em relação ao ano de produção e dos resumos que foram encontrados obtivemos os
seguintes dados:
TABELA 2
RESUMOS POR ANO
ANO

QUANTIDADE DE RESUMOS
ENCONTRADOS

1993

0

1994

3

1995

2

1996

2

1997

7

1998

4

1999

7

2000

10

2001

7

2002

7

2003

6

2004

9

2005

11

2006

7

2007

11

2008

8

2009

6

Total

107

Fonte: Dados coletados na mesma pesquisa e organizados pela autora.
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Percebemos que a quantidade de teses produzida, de maneira geral, seguiu uma
linearidade, apresentando um número maior apenas nos anos de 2000, 2004, 2005 e
terminando em 2011 com a sua maior quantidade de teses produzidas. É importante ressaltar,
que embora fosse anunciado o número de 107 trabalhos que compunham a temática de Estado
e Políticas Educacionais, 5 foram encontrados sem o resumo ou o trabalho completo, apenas
com o título, autor, orientador, data e instituição defesa. Desses trabalhos, 79 foram realizados
por mulheres e 28 por homens. Quanto à orientação, obtivemos uma quantidade de 61
orientadores homens e 46 orientadores mulheres. Percebemos um maior número de
pesquisadoras nessa temática do que pesquisadores, porém no quesito orientação o quadro se
altera, quando observamos que a maioria dos orientadores dessa temática são homens.

4.2 Análises dos resumos
Dos 107 trabalhos selecionados para a analise, 5 estavam sem o resumo, o que
impossibilitou as analises seguintes. Dessa maneira, apenas 102 trabalhos seguiram para a
próxima etapa de descrição.
A primeira etapa foi classificar os resumos por temáticas principais, seguindo as
temáticas propostas por Arosa (2013), obtendo a seguinte relação:

TABELA 3
PRINCIPAIS TEMÁTICAS
TEMÁTICAS PRINCIPAIS

QUANTIDADE

Gestão, Avaliação e Monitoramento dos

68

Sistemas de Ensino
Financiamento da Educação e Orçamento

13

Público
Fundamentos

11

Aspectos Pedagógicos e Organizativos

6

da Escola
Educação no Continente Latino

4

Americano
Não possuíam resumo

5

Total

107

Fonte: Dados coletados na mesma pesquisa e organizados pela autora.
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Como podemos observar, a temática que se sobressaiu foi “Gestão, Avaliação e
Monitoramento dos Sistemas de Ensino” com 68 resumos. Dentro dessa temática,
encontramos subáreas como “Municipalização do Ensino”, “Implementação de Políticas
Educacionais”, “Descentralização e democratização do ensino”, “Avaliação e análise de
políticas públicas em geral” entre outros.
Em seguida temos a temática “Educação e Orçamento Público” em segundo lugar,
com 13 resumos. As subáreas mais comuns a essa temática foram o “Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação”
(FUNDEB) e o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério” (FUNDEF), “Banco Mundial”, “Políticas de Educação” e
“Educação básica e instituições privadas e públicas” entre outros.
A temática “Fundamentos” ficou em terceiro lugar com 11 resumos. As suas subáreas
mais comuns foram “Produção do conhecimento”, “Concepção de gestão” e “Conceito de
modernização enquanto ideia subjacente às políticas educativas recentes”.
Aspectos pedagógicos e organizativos da escola obtiveram 6 resumos, com subáreas
“Cotidiano Escolar”, “Progressão Continuada” e “Organização do processo escolar”. E por
fim, com apenas 4 resumos a temática “Educação no Continente Latino Americano” foi a que
obteve menos resumos, incluindo subáreas como “Descentralização da administração da
educação no Brasil e na América Latina”, “Educação no Chile” e “Política educacional no
Peru”.
Como podemos observar os campos de “Gestão, Avaliação e Monitoramento dos
Sistemas de Ensino” e “Educação e Orçamento Público” são as temáticas que mais interessam
os pesquisadores, apresentando um grande número de trabalhos. Os trabalhos realizados no
primeiro campo se debruçam intensamente sobre Políticas Educacionais específicas que
abrangem um município ou Estado, e como elas se concretizam na realidade escolar. Os
trabalhos mostram que os pesquisadores optam por combinar teoria e prática, realizando
trabalho de campo em instituições diretamente atingidas pelas políticas estudadas. Já as
temáticas trabalhadas com “Educação e Orçamento Público”, os pesquisadores demonstraram
preocupação em traçar a história de financiamento educacional no Brasil, mostrando os vários
programas

instituídos

para

regulamentá-los,
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como

o

Fundo

de

Manutenção

e

Desenvolvimento

da

Educação

Básica

e

de

Valorização

dos

Profissionais

da

Educação (FUNDEF) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). As maiores preocupações por parte
dos pesquisadores era tentar traçar quais os objetivos principais desses recursos e como eles
estavam sendo aplicados em uma perspectiva histórica e social.

Dos 102 resumos que puderam ser analisados, apenas 9 não haviam qual era o objetivo
de sua pesquisa, um número bastante baixo se comparado com a quantidade de resumos
selecionados, porém ainda existente. Lembrando que objetivo foi entendido como o foco do
autor em sua pesquisa, ou o que ele tentaria descobrir ou analisar. Quanto ao âmbito
geográfico da realização das pesquisas, consideramos onde foram coletados os dados e/ou
informações (local do estudo e instituições de estudos), no qual 31 resumos não possuíam
essa informação, o que dificultou compreender de onde o pesquisador obteve seus dados para
embasar a pesquisa e de que lugar estava direcionado seu olhar.
No campo “fonte de dados e informações”, 34 resumos não preencheram esse dado,
sendo que, foi considerado esse fim, todos os sujeitos, participantes, informantes ou, no caso
de pesquisa bibliográfica e/ou documental, as fontes/publicações consultadas. Já os em
“Principais Resultados” só foram encontrados em 42 resumos, sendo que os outros 60 não
apresentaram essa informação. A tabela abaixo nos ajuda a obter uma visão ampla do quadro.

TABELA 4
NÚMERO DE RESUMOS ANALISADOS
ANÁLISE DOS RESUMOS

QUANTIDADE

Objetivo

93

Fonte de Dados e Informações

68

Âmbito Geográfico

71

Principais Resultados

83

Conclusões

81

Total

107

Fonte: Dados coletados na mesma pesquisa e organizados pela autora.
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A falta das informações mencionadas acaba por prejudicar a pesquisa, uma vez que
são dados essenciais para a compreensão dos caminhos utilizados pelo pesquisador e de como
ele chegou aos resultados da pesquisa.

4.3 Referencial Teórico e Metodologias Utilizadas

Parte das análises dos resumos foi destinada a encontrar os referenciais teóricos e as
metodologias utilizadas pelos autores, objetivando obter um panorama de quantas pesquisas
possuíam tais informações. Os resultados podem ser observados nos gráficos abaixo.

GRÁFICO 1
REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLOGIAS

Referêncial Teórico das
Produções

Metodologia

Possui

Possui

Não Possui

Não possui

Dos 102 resumos, 36 não possuíam informações das Metodologias Utilizadas e nem
como foram tratadas as informações da pesquisa, um porcentual bastante alto, representando
35% da produção. Porém, o número mais agravante que encontramos é no Referencial
Teórico, onde apenas 52 resumos possuíam essa informação, no qual foi considerado como
referenciais aqueles declarados pelo autor, ou as teorias utilizadas ou elaboradas na pesquisa,
bem como as categorias e conceitos chaves centrais.

Percebemos assim as dificuldades encontradas em alguns resumos, pois sem a
metodologia e o referencial teórico o trabalho científico fica bastante comprometido, uma vez
que o pesquisador não explicita como chegou aos resultados do seu trabalho, quais caminhos
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privilegiou e quais foram os referenciais adotados. Para que uma pesquisa se consolide como
um conhecimento, precisamos saber de que lugar o autor está se apoiando para encaminhá-la
e qual foi o procedimento escolhido para a análise de seus dados, pois, como vemos em
Sánchez Gamboa (2008)
Nesse sentido, o método é considerado como a maneira de relacionar-se
o sujeito e o objeto, ou como o caminho do conhecimento que o sujeito
cognoscente realiza frente ao objeto que o desafia. [...] Os métodos são
tomados como pontos de partida para recuperar a lógica que articula os
outros níveis teóricos, epistemológicos e os pressupostos filosóficos. Isto
é, a partir do nível metodológico é mais fácil recuperar progressivamente
os outros níveis e, partir destes, os pressupostos filosóficos (GAMBOA,
2008, p.53).

Assim, uma pesquisa que não explicita os métodos utilizados impede tanto que o leitor
compreenda como o autor chegou aos resultados, como também não permite que ele recupere
a lógica que o autor construiu durante seu trabalho.
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CAPITULO 5: AS ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS E A
ANÁLISE DETALHADA DE 10% DA PRODUÇÃO
A partir da construção da lógica da pesquisa, Sánchez Gamboa (2008) também nos
trás três diferentes abordagens metodológicas que se diferenciam entre si pela visão de mundo
do autor e pela forma como ele constrói sua pesquisa, podendo ser elas: empírico-analíticas,
fenomenológico-hermenêuticas e crítico-dialéticas.

As abordagens empírico-analiticas são as que utilizam técnicas de
registro e tratamento de informações quantitativas. As informações são
recolhidas através de instrumentos estruturados ("testes" padronizados,
questionários estruturados, guias de observação, etc.) permitindo o
tratamento estatístico e a apresentação dos resultados através de
esquemas cartesianos, gráficos estatísticos ou quadros de correlações,
etc. [...] Privilegiam autores clássicos do positivismo e da ciência
analítica; seu fundamento teórico aparece em forma de revisões
bibliográficas sobre o tema objeto de estudo, privilegia a definição de
"constructos", variáveis, lista de termos utilizados para garantir um único
sentido e limitar a interpretação aos parâmetros "objetivos" da linguagem
formal utilizada (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008, p.54).

Esse grupo se insere em um quadro mais tradicional de pesquisa, seus dados de origem
normalmente são empíricos. Sua abordagem segue procedimentos baseados nas ciências
naturais e tratam o objeto como um todo previamente delimitado. Diferentemente, o grupo
fenomenológico-hermenêutica privilegia técnicas não quantitativas, como estudo de caso e
relatos de experiências. Esse grupo problematiza a realidade, questionando seu funcionamento e
suas ideologias, explorando e denunciando as contradições sociais. Já o grupo crítico-dialético
também segue com uma perspectiva mais interpretativa e histórica, olhando o objeto da pesquisa
como um todo, observando as influências sociais, históricas e econômicas.

Os outros dois grupos, pelo contrário, destacam as críticas e a
necessidade de que a investigação revele e denuncie as ideologias
subjacentes ou ocultas, decifrem os pressupostos implícitos em
discursos, textos, leis, comunicações, ou expressem as contradições, os
conflitos, os interesses antagônicos, etc (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008,
p.54).
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A abordagem fenomenológica também se diferencia pela maneira como trata e
compreende a ciência. Nessa abordagem os fenômenos estudados são compreendidos em suas
diferentes manifestações. Sua análise se dá na interpretação, procurando partes ocultas no seu
objeto, não o aceitando como único e acabado, mas como um fenômeno que pode desencadear
interpretações. Já a abordagem critico-dialética, compreende a ciência como uma construção
histórica e um processo contínuo das relações sociais. Ela parte do objeto de pesquisa como o
real, porém, não deixa de lado questões abstratas que influenciam na realidade.

"Enquanto a concepção analítica tem a causalidade como eixo da
explicação

científica

e

a

fenomenologia-hermenêutica

têm

a

interpretação como fundamento da compreensão dos fenômenos, a
dialética considera a ação como a categoria epistemológica fundamental"
(SÁNCHEZ GAMBOA, 1989, p.102).

Dessa maneira, nessa análise, buscamos encontrar nas teses características mais
detalhadas de sua produção, aspectos mais específicos que nos ajudem a detalhar o
conhecimento realizado. Foram realizadas seleções de 10 em 10, aleatoriamente para compor
o quadro das teses que seriam analisadas. O foco da análise foi encontrar as abordagens
teórico-metodológicas utilizadas pelo autor, onde as classificamos em empírico-analíticas,
fenomenológica-hermenêuticas e crítico-dialética. Também nos atentamos aos dados
utilizados pelo autor para realizar sua pesquisa (entrevista, documentos, oficiais, dados
históricos, etc). O resultado da análise gerou um gráfico que podemos conferir abaixo:

GRÁFICO 2
ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Abordagens teórico-metodológicas
6 - crítico-dialética
5 - fenomenológicohermenêuticas
0 - empiríco-análitica

Total de 12 teses
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É interessante observar que, mesmo os trabalhos qualitativos, se valem de métodos
quantitativos para a elaboração da pesquisa, principalmente para obter dados e informações. O
grande diferencial é que, mesmo se utilizando desses dados, o pesquisador não se limita
apenas a reproduzi-los, mas, além disso, questiona-os e realiza uma reflexão crítica sobre os
dados encontrados, caracterizando-os no espaço e no tempo, compreendendo seus resultados
nos âmbitos políticos, econômicos e sociais.

Ao trabalhar com as políticas educacionais, percebemos que as principais fontes foram
a análise documental combinada com entrevistas e observações empíricas. Os pesquisadores,
de modo geral, buscaram trabalhar a política educacional nas dimensões macro e micro.
Macro no sentindo da implementação dessas políticas, e quais os aspectos sociais que a
geraram, e micro no sentido de estudar uma determinada realidade envolvida por essa política,
assinalando seus impactos e conseqüências. Assim, para a análise do nível macro, foram
utilizadas fontes como documentos oficiais, leis, legislações, e para a análise no nível micro,
prioritariamente o estudo de caso em escolas de ensino básico, que são os maiores alvos de
políticas públicas educacionais.

Com relação à análise dos dados, foi possível perceber a preocupação por parte dos
pesquisadores em problematizá-las, procurando captar as particularidades locais, atentando
para as manifestações humanas, em seus aspectos culturais e sociais, compreendendo cada
realidade em suas singularidades.

Nas pesquisas intituladas de crítico-dialética, além de trabalhar os dados com seu
contexto social, político e econômico, trouxeram também uma reflexão histórica, levantando
questões acerca do mundo do trabalho, das relações de classes e do sistema formado pelo
capitalismo. Há ênfase na tentativa de compreender a realidade através dos acontecimentos
históricos que a impulsionaram, mostrando suas contradições e desigualdades. A maior parte
desse grupo utilizou como fonte principal de pesquisa, documentos oficiais como leis e
diretrizes, porém não se pautaram somente em sua observação e descrição, mas trouxeram as
questões sociais e políticas que marcavam as decisões contidas nos documentos. Essa análise
destacou também as contradições encontradas no objeto de estudo (leis e documentos) com a
realidade estudada. A pesquisa tomada nessa perspectiva vê a sociedade de maneira crítica,
denunciando, principalmente a desigualdade social e educacional existente. A base de análise
34

dos documentos foi vista em seu contexto social, econômico e político, permitindo
compreender a política educacional em vários aspectos e perspectivas, mostrando as
influências sofridas principalmente na sua construção.

As pesquisas fenomenológicas-hermenêutica mantiveram seus estudos mais centrados
no objeto de análise, observando dentro do fato estudado suas possíveis interpretações, e no
caso das que possuíram documentos oficiais como objeto de estudo, contextualizando-os ao
momento histórico. Esse grupo trabalhou basicamente com “estudo de caso”. O estudo desse
grupo se baseou bastante em analisar como uma determinada política educacional atingia um
determinado grupo em específico, sendo normalmente escolas de uma dada região. Sua análise
se baseou em compreender as mudanças ocorridas após a implemetação de uma nova política na
realidade selecionada. Normalmente o pesquisador acompanhava a(s) escola(s) ou instituição por
um período determinado de tempo e a partir daí relatava as mudanças ocorridas ou a falta delas.
Os pesquisadores, no momento de interpretar suas observações, se pautavam nas características
sociológicas e psicológicas do grupo. Tentavam compreender a intenção do grupo com tal ação
perante a política e a partir daí construíam suas hipóteses com base em suas interpretações.

Alguns trabalhos, mesmo com a declaração de pesquisa empírica, no momento de
tratamento dos dados, o autor se baseou em interpretações que ele realizava da observação,
levando em consideração o contexto da realidade observada. Por esse motivo, das teses
analisadas, nenhuma deles se encontrou no grupo denominado “empírico-analitico”, pois
nenhuma observação ou fonte de dados foi tratada como neutra ou fora do contexto que estava
envolvido, revelando um maior cuidado dos pesquisadores em relacionar os dados ao seu
contexto. Todos os dados estudados possuíram interpretações de seus autores e não apenas
meras descrições do que foi observado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado propôs apenas tecer algumas considerações a respeito da
produção do conhecimento em políticas educacionais, não o limitando a conclusões fechadas.
O grande intuito foi o de problematizar e ampliar os conhecimentos já existentes acerca do
assunto, além de contribuir para compreender a ciência e sua formação.

O campo cientifico das ciências humanas está permeado de métodos e concepções que
impulsionam o fazer cientifico e o legitimam enquanto ciência. Não estar atento a eles é
negligenciar uma área importante da ciência e deixar de lado todos os pressupostos e enfoques
que o pesquisador, enquanto sujeito que conduz e realiza a pesquisa, trás consigo.

Como podemos observar com esse trabalho, o estudo das pesquisas em Estado e
Políticas Educacionais é um campo bastante amplo e que, juntamente com o estudo
epistemológico, nos revela características do conhecimento produzido e nos ajuda a
compreendê-lo em sua totalidade. Falar de trabalhos em políticas educacionais é adentrar em
um campo multifacetado, cheio de temáticas e viés diferentes. A partir do momento que nos
dispomos a compreender o processo lógico que perpassa essa produção, nos voltamos para
um campo rico e cheio de visões de mundo que influenciam de maneira significativa os
resultados obtidos.
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ANEXOS

RELAÇÃO DAS 107 TESES ENCONTRADAS QUE PERTENCEM A TEMÁTICA DE
ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL.

Ano de
defesa

IES - Programa

Titulo do Trabalho

1994

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

AUTONOMIA DA ESCOLA E NEOLIBERALISMO: ESTADO E
ESCOLA PUBLICA.

1994

Unicamp

A POLITICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 19671990

1994

USP

EDUCACAO DEMOCRACIA: UMA PROPOSTA DE EDUCACAO
PARA O ESTADO DE SAO PAULO NA DECADA DE 80.

1995

Unicamp

A Gestão da Escola Pública no Estado de São Paulo: Da Intenção à Obra.

1995

USP

A FORMULACAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SAO PAULO: O PAPEL DA SECRETARIA DO ESTADO DA
EDUCACAO E DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO
(19841994).

1996

USP

Política Educacional nos Anos 80: Ensino Público de 1º Grau

1996

USP

1997

PUC/SP - (Currículo)

Descentralização do Ensino: Dois Estudos - O Estado de Minas Gerais e o
do Rio Grande do Sul.
A ESCOLA E O CONHECIMENTO/REFLEXÃO SOBRE
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E POLÍTICOS DESSA
RELAÇÃO

1997

Unicamp

Escola-Padrão: Acertos e Equívocos de uma Política Educacional.

Unicamp

A LDB e o Contexto Nacional: O Papel dos Partidos Políticos na
Elaboração dos Projetos - 1988 a 1996.

1997

USP

Gestão Democrática e Nova Qualidade de Ensino: o conselho de escola e o
projeto de interdisciplinaridade nas escolas municipais de São Paulo (19891992).*

1997

USP

A Democratização da Gestão na Escola Pública: uma possibilidade de
reflexão sobre seus condicionantes subjetivos.*

1997

1998

Unicamp

1998

USFCar

AS POLÍTICAS PARA A ESCOLA PÚBLICA NO AMAZONAS
(1987/1994): DA ÊNFASE NA DEMOCRACIA
À META DA EFICIÊNCIA
O ESTADO NA DEFINIÇÃO DE UM PROJETO EDUCACIONAL: O
PÚLICO E O PRIVADO NA TRAJETÓRIA DA LDB
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1998

USP

As Políticas Governamentais para o Ensino Fundamental no Estado do
Paraná Frente aos Preconceitos da Constituição.*

1999

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

EDUCAÇÃO E ESFERA PÚBLICA NA SERRA CATARINENSE: A
EXPERIÊNCIA POLÍTICA DO PLANO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

1999

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

A REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO ESTADO E A POLÍTICA
EDUCACIONAL NO BRASIL DOS ANOS 90

1999

Unicamp

POLÍTICA EDUCACIONAL CHILENA: DA DEMOCRACIA CRISTÃ
AO GOVERNO MILITAR-1964/ 1990

1999

Unicamp

A REVISTA NOVA ESCOLA: POLÍTICA EDUCACIONAL NA "NOVA
REPÚBLICA"

1999

Unicamp

POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA: A INTERVENÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
INTERNACIONAIS E O CONSENTIMENTO NACIONAL

1999

Unicamp

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E O
TRABALHO DOCENTE

1999

USP

A Sociedade de Educação de São Paulo: embates no campo educacional
(1922-1931)

2000

PUC/SP - (Currículo)

O Estado e a Formatação da Política Curricular: Prescrições e
Inconfidências

2000

PUC/SP - (Currículo)

A POLÍTICA EDUCACIONAL NO COTIDIANO ESCOLAR: UM
ESTUDO MESO-AANALÍTICO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM
BÉLEM

2000

PUC/SP - (Currículo)

O ESTADO DE FORMAÇÃO DA POLÍTICA CURRÍCULAR:
PRESCRIÇÕES E INCONFIDÊNCIAS

2000

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

As políticas públicas de educação básica de jovens e adultos no Brasil do
período 1985/1999

2000

Unicamp

Política educacional e hegemonia: a criação das primeiras Universidades
Estaduais do Paraná na década de 1960

2000

Unicamp

AS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E AS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS

2000

USP

Gestão da Educação Básica no Brasil - A Política do Conselho Nacional de
Secretários de Educação - CONSED.*

2000

USP

Política Educacional Paulista no Governo Covas: uma avaliação política
sob a perspectiva da modernização
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2000

USP

Política Educacional do Município de São Paulo: estudo sobre o
atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, no
período de 1986 a 1996

2001

PUC/SP - (Currículo)

POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (19951998) DESCONSTRUÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

2001

PUC/SP - (Currículo)

CONSELHOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS DE
DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Unicamp

A Política Educacional do Estado de São Paulo durante os Governos do
PMDB (1983-1994): A
Proposta Partidária e sua Execução.

2001

Unicamp

Políticas Públicas de Educação: O Financiamento da Rede Estadual de
Ensino de Mato
Grosso do Sul (1991 a 1994).

2001

Unicamp

Educação de Adultos no Brasil: Políticas de (Des)Legitimação.

2001

Unicamp

A Política Educacional do Estado de São Paulo durante os Governos do
PMDB (1983-1994): A
Proposta Partidária e sua Execução.

2001

USP

O Banco Mundial e as Políticas de Educação nos anos 90

2002

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

A Política de Formação de Professores que Atuam na Educação de Jovens
e Adultos em Goiás na Década de 1990

2002

UNESP/Araraquara

A reforma educacional em Minas Gerais na década de 90: o impacto da
descentralização das políticas públicas de educação no Brasil.

2002

UNESP/Mar

GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR EM CUIABÁ: ESTUDO DE
CASO

2002

UNESP/Mar

Projeto Político-Pedagógico no Brasil: o estado da arte

UNESP/Mar

Parâmetros Curriculares Nacionais e Avaliação nas Perspectivas do Estado
e da Escola

2002

UNIMEP

ESTADO E FINANCIAMENTO UNIVERSITÁRIO NO BRASIL: O
FUNDO PÚBLICO FEDERAL E AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR (1989-2001)

2002

USP

Estado e educação pública popular

2001

2002

2003

UNESP/Mar

2003

Unicamp

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO MUNÍCIPIO DE IJUÍ-RS:
CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO, PODER E GESTÃO
A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A
GESTÃO COMO UM PROCESSO DE
INOVAÇÃO: experiência na região sudoeste do Paraná, Sul do Brasil.
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2003

Unicamp

'
A (re)invenção da municipalização do ensino: o avesso e o direito na
representação social dos
responsáveis pela gestão do ensino fundamental público no Município.'

2003

UNIMEP

ECONOMIA DA EDUCAÇÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL: ELOS
FORTES, CONSISTÊNCIA FRACA

2003

USP

A relação Estado e Educação na produção acadêmica brasileira

USP

Financiamento da educação: os impactos do FUNDEF na educação básica
do Estado da Paraíba

2004

PUC/SP - (Currículo)

POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NO ESTADO DO TOCANTINS: INTENÇÃO E REALIDADE

2004

PUC/SP - (Currículo)

GESTÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE ENSINO PARANÁ (1995-2002)

2004

UNESP/Araraquara

2004

Unicamp

Política, educação e currículo escolar paulista (1982-2002): pressupostos
políticos, mudanças institucionais e contradições sociais contextualizadas
as expropriação das Humanidades na escola básica
Políticas Educacionais e Movimento Sindical Docente: Reformas
Educativas e Conflitos Docentes na Educação Básica Paranaense

2004

Unicamp

Tendências de organização do processo escolar no contexto das políticas
educacionais

Unicamp

Dos Estudos Sociais aos Temas Transversais: uma abordagem histórica dos
fundamentos
teóricos das políticas educacionais brasileiras (1971-2000)

2004

Unicamp

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FINANCIAMENTO E A
AUTONOMIA FINANCEIRA MUNICIPAL: O
CASO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NAS GESTÕES DO
PERÍODO 1997-2002.

2004

USP

Financiamento da Educação. O FUNDEF na educação do Estado do Pará:
Feitos e Fetiches

2004

USP

A disputa pela qualidade da escola: uma análise do Programa Nova Escola
do Estado do Rio de Janeiro

2005

PUC/SP - (Currículo)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO: O ENEM E A ESCOLA DE
ENSINO MÉDIO

2005

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

Reforma do Ensino Técnico: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e a Reestruturação Curricular do CEFET/MG

2005

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

Regime de Ciclos Com Progressão Continuada nas Escolas Públicas: Um
Cenário Para o Estudo dos Impactos das Mudanças Educacionais na capital
Cultural e Hábitos dos Professores

2003

2004
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2005

UNESP/Araraquara

O processo de tomada de decisão na escola: as políticas públicas em
educação e as demandas e expectativas da comunidade

2005

UNESP/Araraquara

Política e educação no Estado do Amapá: uma reconstrução histórica

UNESP/Mar

REFORMAS EDUCACIONAIS PAULISTAS: CAMINHOS E
DESCAMINHOS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
CONTEMPORÂNEAS

UNESP/Mar

DO ESTADO AO MUNICÍPIO; A CONCRETIZAÇÃO DAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM NÍVEL LOCAL

2005

2005

2005

Unicamp

2005

Unicamp

As políticas educacionais e o ensino de psicologia no ensino médio: uma
análise da implementação na rede pública estadual de Maringá, Pr (1999 2002
As políticas educacionais da Secretaria Municipal de Santarém (19892002)

2005

Unicamp

Análise da política educacional do Estado de Santa Catarina no período da
ditadura civil-militar
(1964-1985). Um estudo do ciclo básico.

2005

Unicamp

A política educacional sob a ótica das representações.

Unicamp

Organizações não-governamentais, reforma do Estado e política no Brasil:
um estudo com base na
realidade de Goiás.

Unicamp

A legislação da instrução pública primária na província de São Paulo:
1834-1868. Fontes e historiografia.

2005

USFCar

A REFORMA DO ESTADO E DA EDUCAÇÃO NO GOVERNO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: O ENEM COMO MECANISMO
DE CONSOLIDAÇÃO DA REFORMA

2005

USP

O papel do Poder Legislativo na formulação das políticas educacionais*

PUC/SP - (Currículo)

A POLÍTICA DE COTAS RACIAIS NA UNIVERSIDADE PÚBLICA
BRASILEIRA: UM DESAFIO ÉTICO

PUC/SP - (Currículo)

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO E
CULTURA POLÍTICA

Unicamp

Política Educacional no Peru, no contexto da América Latina, no perído de
1990 a 2000

2005

2005

2006

2006

2006

2006

Unicamp

2006

Unicamp

Administração Gerencial ou Gestão Administrativa? Foco do Planejamento
Educacional.
Diretrizes Curriculares Nacionais e a formação de professores:
flexibilização e autonomia.
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2006

Unicamp

A ideologia da pós-modernidade e a política de gestão educacional
brasileira.

2006

USFCar

DEMOCRACIA E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA CRÍTICA ÀS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL (1995-2002)

2007

PUC/SP - (Currículo)

O UNICEF E A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO
GOVERNO LULA

2007

PUC/SP - (História,
Política e Sociedade)

Política educacional e ações universitárias: um estudo sobre os cursos
seqüenciais

UNESP/Mar

“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”

UNESP/Mar

O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO NO ESTADO DE
SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DO SEU DESENVOLVIMENTO NA
REGIÃO DE GOVERNO DE MARÍLIA

Unicamp

A cultura organizacional no contexto público:um estudo de caso na
Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo.

2007

Unicamp

Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e de análise de
políticas públicas: uma
contribuição para a área educacional

2007

Unicamp

A questão da municipalização da educação em Guarulhos: 1997-2004.

Unicamp

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.

UNIMEP

O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

2007

USP

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

2007

USP

Estado, educação e subsidiariedade: o princípio de subsidiariedade como
responsabilidade social do estado nas relações com a educação pública

2008

PUC/SP - (Currículo)

2008

Unicamp

2007

2007

2007

2007

2007

NAS ÁGUAS O DIPLOMA: O OLHO DOS EGRESSOS SOBRE A
POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO DA UFPA EM CAMETÁ-PA
Implementação de política pública: Uma leitura a partir da esfera federal política de atendimento do
adolescente em conflito com a lei no Brasil.

46

2008

Unicamp

Uma genealogia das políticas públicas para creche no Brasil: Estado e
infância de 1899-1920

2008

UNIMEP

POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO
BRASIL: DO FUNDEF AO FUNDEB

2008

UNIMEP

A POLÍTICA EDUCACIONAL DO GOVERNO ALCKMIN: A ESCOLA
PÚBLICA SOB O DOMÍNIO DA INDÚSTRIA CULTURAL

2008

USFCar

A POLÍTICA EDUCACIONAL EM MATO GROSSO DO SUL (19992002): OS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO

2008

USFCar

A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO NA REGIÃO DE GOVERNO DE
BAURU - ESTADO DE SÃO PAULO E A EVENTUAL
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRO (1988 – 2003)

2008

USP

O financiamento do ensino médio da rede estadual de Mato Grosso do Sul
(1996-2006)

PUC/SP - (Currículo)

O QUE FAZER DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA AMAZÔNIA:
OS CAMINHOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL EM
ABAETETUBAPA

2009

PUC/SP - (Currículo)

O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTOS E O
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DA CIDADE: UM
ESTUDO CRÍTICO

2009

Unicamp

Participação do empresariado na educação no Brasil e na Argentina..

2009

Unicamp

A criação do curso de pedagogia no contexto da formação do capitalismo
monopolista brasileiro: um estudo da década de 1930

2009

Unicamp

Progressão continuada: mais um capítulo da reformulação do ensino no
Estado de São Paulo.

USFCar

A MULTICULTURALIDADE NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: BRASIL E PORTUGAL

2009

2009

*Trabalhos em que o resumo não foi localizado.
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