CAMPINAS, ABRIL DE 2022

ANEXO

RESUMO DO PROJETO: Políticas Públicas de Educação, Estado e
Sociedade: reverberações na formação humana

O presente projeto de pesquisa busca inventariar e analisar políticas e programas
em diferentes contextos sociais e culturais que incidam na realização de uma
educação para a formação humana, as disputas em torno desses diferentes projetos
educacionais, as resistências e seus resultados. Visa, assim, estudar de forma
aprofundada os diferentes projetos politico educacionais em curso em diferentes
países, o que permitirá uma compreensão aprofundada das tendências internacionais
e regionais, assim como a realidade educacional brasileira.
O presente projeto relaciona-se às inquietudes de um conjunto de pesquisadores da
Faculdade de Educação da Unicamp, em diálogo permanente com diferentes setores
da sociedade: comunidade científica, docentes da educação básica e universitária,
movimentos sociais e poder público, o qual se dedica ao estudo da relação política
educacional, Estado e sociedade.
Compreende-se que a educação pública no Brasil tem vivenciado forte expansão nos
últimos 30 anos, em direção à universalização da educação básica e, felizmente,
significou o ingresso à escola pública de novos grupos sociais, no entanto os desafios
são cada vez mais complexos. As mudanças internacionais e regionais ocorridas nas
últimas décadas convocam os pesquisadores a refletir sobre a realidade nacional, a
partir de uma perspectiva regional e mundial. Considera-se imprescindível esse diálogo
para que a produção do conhecimento se desenvolva.
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É possível a incorporação de novos países e universidades para a realização do
intercâmbio, sempre que os orientadores/as do candidato tenha algum tipo de vinculo
acadêmico. Para maiores esclarecimentos dos procedimentos necessários para
efetivar essa parceria entrar em contato com a coordenadora do projeto pelo e-mail:
norak@unicamp.br

