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EDITORIAL

Raimunda Nonata do Nascimento Santana
Unlversldade Federal do Maranháo (UFMA)

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa
Unlversldade Federal do Maranháo (UFMA)

Políticas Públicas da Educacáo: Impasses
e desafios contemporáneos é o tema que compos
o Dosslé Temático deste número da Revista de
Políticas Públicas (RPP), periódico científico
semestral publicado pelo Programa de Pós
Gradua9áo em Políticas Públicas (PPGPP) da
Unlversldade Federal do Maranháo (UFMA).

Esse número da RPP traz deis destaques
Importantes. O prlmelro dlz respelto ao prlvlléglo
concedido ao campo da educacáo, particularmente,
as políticas públicas situadas nessa área, que se
reconfiguram no atual contexto de reoordenamento
do Estado brasllelro. Reoordenamento que
se caracteriza, dentre tantas determínacóes e
expressóes, pela metódica düuicáo das frontelras
entre público e privado com urna tendencia de
regresslvldade do enslno público nos diferentes
níveis.

O segundo destaque apresentado por essa
edicáo da RPP é a virtuosa articulacáo académica
desenvolvlda entre o PPGPP e o Programa de
Pós-Graduacáo em Ecucacáo da UFMA. Desta
articulacáo derlvou a entrevista com a profa' Dallla
Andrade Ollvelra, coordenadora geral da Rede
Latino-americana de Estudos Sobre Trabalho
Docente (RedEstrado) e presidente da Associacáo
Nacional de Pós-Graduacáo e Pesquisa em
Ecucacáo (ANPEd) felta pela profa' Lélla Cristina
Sllvelra de Moraes. Da articulacáo entre os dols
Programas resultou, alnda, a resenha elaborada
pelo prof. Moaclr Gadottl, Dlretor do Instituto "Paulo
Frelre", do Ilvro "Pedagogla do Oprimido", Intitulada,
sugestivamente, Por que continuar lendo Pedagogla
do Oprimido?

Na resenha do Ilvro de Paulo Frelre, o prof.
Gadottl lembra a grande contribuicáo desse educador
á luta pelo dlrelto a urna educacáo emancipadora e

o legado que delxou sob a forma de "urna fllosofla
educacional e um método de ínvestiqacáo e de
pesquisa ancorados numa antropologia e numa
teorla do conheclmento, Impresclndlvels na
formacáo do educador".

Dada a dlversldade dos objetos de estudo
abordados pelos autores seleclonados para essa
edicáo da RPP, a Comlssáo Editorial optou por
apresentar os artlgos em ordem alfabética dos seus
títulos, tanto no que se refere aos que compóem
o Dossié Temático quanto aos da secáo de Temas
Lívres.

Accountablllty: qual o seu significado para
servidores de urna ínstituicáo federal de enslno? De
autoría de Ricardo Alexandre Batista de Ollvelra,
Júnia Maria Zandonade Falqueto, Letícla Lopes
Calderan e Andrea de Ollvelra Ooncalves, o artlgo
busca verificar causas e implicacoes da ausencia
do accountablllty para a Adrninistracáo Pública,
particularizando sua relevancia na gestáo de urna
unlversldade pública.

O texto de autoría de Carlos José de Melo
Morelra, Mlchele Borges de Souza e Verónica
Lima Carnelro denominado A confiquracáo das
Políticas Públicas para a Educacáo Básica no
Brasil e o trabalho docente referencia-se em países
considerados periféricos para discutir a íntervencáo
do Banco Mundial nas políticas públicas para a
educacáo básica, especialmente a partir dos anos
1990. Argumenta que a intervencáo do Banco
Mundial nas reformas da educacáo básica no Brasil
vem promovendo a reestruturacáo do trabalho
docente, Impondo novas exigencias á sua atuacáo,
alérn de clara precarizacáo e intensiñcacáo do
trabalho nessa área.

Letlcía Soares Nunes, no texto A educacáo
ambiental enquanto política pública: reflexóes
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acerca de sua íncíusáo no contexto universitario,
sinaliza que, na sociedade capitalista, a educacao
pode ser usada como um mecanismo ideológico
de rsproducáo das condicóes sociaís ou pode
propiciar mecanismos de transformacáo social.
Analisa a constituícáo do campo da Política Pública
em Educacáo Ambiental (EA) e a sua íncíusáo no
contexto universitário. Porfim, propóe que, enquanto
processo educativo dialógico, a EA deve integrar as
diversas modalidades de ensino.

As reflexóes desenvolvidas por Maria Zelma
de Araújo Madeira e Renata Gomes da Costa
contidas no texto As retacóes etnico-raciais e a
imptementacáo da lei 10.639103 em Fortalezal
Ceará objetivam contribuir para o debate sobre
a insercáo da temática da íncíusáo da história e
da cultura africana e afro-brasileira no sistema de
ensino público de Fortaleza. Tentam identificar
como o racismo e o mito da democracia racial estáo
presentes nas práticas pedagógicas e no cotidiano
da escola.

O artigo Ciencia sem fronteiras e as fronteiras
da ciencia: os arrabaldes da educacáo superior
brasileira, de autoría de Jorge Luiz dos Santos Junior,
analisa os meandros do "Programa Ciencia sem
Fronteiras", destacando o papel das comunidades
científicas no seu direcionamento. Argumenta que
há uma dicotomia entre acóes governamentais que,
por um lado, buscam uma ciencia de fronteira e, por
outro, negligenciam o próprio desenvolvimento da
universidade e da sociedade brasileira

Carlos Wellíngton Soares Martins em seu
artigo Desenvolvimento regional e transicáo
social: políticas de incentivo á leitura no espaco
rural maranhense tece consideracóes sobre as
imolicacóes no redimensionamento das práticas
sociaís decorrentes da írnptantacáo do "Programa
de Bibliotecas Rurais Arca das Letras" que tem
como público-alvo as comunidades rurais do estado
do Maranháo.

O texto Ecucacáo social no campo da
política pública: profissionalizacáo e condicoes de
trabalho, de autoría de Roberta de Castro Cunha
e Rosemary de Oliveira Almeida, reflete sobre a
profissionalizacáo e as condicoes de trabalho do
jovem educador social no ámbítoda Coordenadoria
Funci, ínstituicáo governamental responsável pela
proposicáo e írnplementacáo de políticas públicas
voltadas para enancas e adolescentes da cidade de
Fortaleza.

A gestáo de demandas e ofertas de cursos
técnicos no contexto da imptementacáo do Sistema
e-Tec Brasil por Institutos Federais mineiros, entre
2008 e 2010, é o objeto privilegiado na reflexáo
desenvolvida por Maria Janete Velten e Lucília
Regina de Souza Machado no artigo intitulado
Gestáo de demandas e de ofertas de cursos técnicos
a distancia em Minas Gerais.
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O artigo Mudanyas no pensamento sobre
desenvolvimento: o novo-desenvolvimentismo
brasileiro de autoría de vánía Cardoso da Motta
discorre sobre o processo de mudanca do
pensamento sobre o desenvolvimento formulado
pelos organismos mternacíonaís na virada do milenio
e sobre o modelo novo-desenvolvimentista que vem
sendo implementado no Brasil a partir do segundo
mandato do governo Lula.

Normas e reformas para a íncíusáo: leituras
sobre o ensino médio e a lei 10.63912003 é o texto
apresentado por Jean Mac Cole Tavares Santos.
Nele, o autor aborda a questáo da negritude na
educacáo escolar no ensino medio, a partir da
ímolementacáo da lei 10.63912003. Desvenda como
esta política pública lncluiu e tornou obrioatório o
ensino da história e das culturas africana e afro
brasileira nas escolas públicas.

Jairo Cavalcanti Vieira e Diego Silva Oliveira,
no texto O impacto do aumento de recursos na
qualidade da educacáo da rede municipal de
ensino no estado do Maranháo, procuram demarcar
a relacáo entre os gastos com educacáo nos
municipios maranhenses e o respectivo IDEB.
Verificam que, embora os municípios tenham
aumentado seus gastos com Ecucacáo, em 65%
deles o IDEB nao evoluiu. Tal constatacao leva os
autores a concluirem que a elevacáo dos gastos
públicos com Educacáo se mostra insuficiente para
garantir a melhoria desse índice.

Cristina Pureza Duarte Boéssio, Bento Selau e
Yanna Karlla H. G. Cunha, no artigo Programa Escola
Intercultural Bilingue de Fronteira: prirneiros anos na
fronteira Jaquaráo/Brasil - Rio Branco 1 Uruguai,
apresentam um relato do desenvolvimento desse
Programa, da sua genese aos días atuaís, discutindo
conceitos importantes a sua compreensáo, taís
como interculturalidade, bilinguismo e fronteira.

Em Transformacóes na cultura académíca:
políticas, impactos e rsvetacóes no cotidiano, Silvia
Alves dos Santos e Joáo dos Reis Silva Júnior
buscam compreender como as relacóesde producáo
na sociedade capitalista váo redefinindo o trabalho
dos professores pesquisadores nas Universidades
Públicas, criando uma nova cultura universitária.

O conjunto de artigos pertinentes ao Dosslé
Temático encerra com o texto de Facundo Solanas,
denominado Una comparación de la inscripcion en
agenda de la política de reconocimiento de títulos
universitarios en el Mercosur y la Unian Europea.
Ele é formulado com base em entrevistas, pesquisa
teórica e documental sobre a análise de políticas
públicas e aborda a política de reconhecimento
de títulos universitários traduzida nas agendas
mstituoonaís do Mercosul e da Uniáo Europeia.

Por firn, finalizando o Dossié Temático deste
número da RPP, seguem a entrevista com a profa'
Dalíla Andrade Oliveira e a resenha, elaborada
pelo prof. Moacir Gadotti, do livro "Pedagogia do
Oprimido", de Paulo Freire.



o bloco de artlgos da secáo ''Temas Lívres"
Inicia com o texto Algumas consideracóes sobre o
trabalho precoce no Brasil de autoría de Inalá Maria
Morelra de Carvalho. Nele, a autora apresenta
consideracóes sobre o trabalho precoce de enancas
e adolescentes no Brasil contemporáneo. Aborda
aspectoscomofreqüéncia, características, condicoes
de ínsercáo e programas em ímplementacáo para o
combate a essa forma de trabalho.

Tánla Mara de Bastlanl e Slmone Becher
Araujo Moraes, no artlgo Cinema: urna forma de
reflexáo, hlstorlam a luta para inclusáo da disciplina
Fllosofla no currículo escolar do Enslno Médlo e a
Importancia do cinema como prátlca pedagógica
através da obra de Cabrera "O cinema Pensa",
destacando duas formas de desenvolvlmento da
reflexáo filosófica: o conceito-ideia e o conceito
Imagem para, em seguida, fazer urna anállse do
filme O chelro do ralo.

Determinantes Soclals da Saúde: o embate
teórico e o dlrelto á saúde de Vera Maria Rlbelro
Noguelra debate as tensóes existentes entre duas
perspectivas Interpretativas sobre os determinantes
sociaís da saúde. Evidencia, no ámbíto da acáo
proflsslonal do Servico Social, o Impacto na garantla
e na expansáo do dlrelto á saúde em decorréncla da
adocáo de urna ou de outra perspectiva. Destaca,
alnda, desaflos e posslbllldades postos ás Unidades
de Enslno, tanto na intervencáo quanto nas anállses
teóricas sobre as Interfaces entre o Servico Social e
a área da saúde.

"Rastrear" as bases do reglme de producáo
científica em genómlca, destacando sua efetivacáo
nas políticas públicas no Estado de Sao Paulo, é o
Interesse central que orienta a elaboracáo do artlgo
Instrumentos de Política de Cléncla e Tecnologla
em Genómlca do estado de Sao Paulo de Renan
Gon9alves Leonel da Silva e Maria Conceícáo da
Costa.

Cleldson Noguelra Dlas, no texto Reflexóes
sobre desenvolvimento no Brasil: um estudo sobre
a Política Nacional de Desenvolvlmento Regional.
contextuallza a Política Nacional de Desenvolvlmento
Regional (PNDR). Avalla a imptementacáo desta
política pública, sob a ótica de seus participes,
e mostra alguns fatores que Impulslonam o
desenvolvlmento local e regional. além de trazer
indicacóes que podem subsidiar a elaboracáo de
projetos ou programas nessa área.

Finalizando o conjunto de textos dessa
edicáo da RPP, Salyanna de Souza Silva anallsa
a efetívacáo da Política da AssIsténcla Social no
municipio de Reclfe no artlgo Intitulado Um camlnho
a percorrer: os desaflos da efetivacáo da Política de
Asslsténcla Social no municipio de Reclfe.

Na secáo de Cornunícacóes destaca-se a
Informa9ao sobre a VI Jornada Internacional de
Políticas Públicas, evento que será realizado em
Sao LulsfMa, no periodo de 20 a 23 de agosto de

2013, orientado pelo tema "O desenvolvlmento da
crlse capitalista e a atualízacáo das lutas contra a
exploracáo, a domínacáoe a humííhacáo".

Espera-se, com essa edicáo da RPP
quallflcada pela participacáo de pesquisado res e
pesqulsadoras do Brasil e do exterior, contribuir para
aprofundar o debate sobre os Impasses e desafíos
da educacáo no atual contexto histórico.

Raimunda Nonata do Nascimento Santana
Dra. em Servico Social pela Unlversldade Federal
do Rlo de Janelro - RJ
Membro da Comíssáo Editorial da Revista de
Políticas Pública

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa
Dra. em Políticas Públicas pela Unlversldade Federal
do Maranháo - UFMA
Membro da Comíssáo Editorial da Revista de
Políticas Pública
Pesqulsadora Nivel - 2 do CNPq
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