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Sessões de Lançamento de Livros 

13 de setembro de 2021 (segunda-feira) 14:00h às 16:00h e 16:30h-18:30H 

 

Sala 1 - 14h/16h  

Coordenador(a) de sala: Iasmin da Costa Marinho (iasmincosta@uern.br) 

Monitor(a) de sala: : Washington Luís Rocha Coelho / Viviane Rauane Bezerra Silva 

Livro 1.1 

Título: Responsabilização educacional no Ceará: trajetórias e evidências 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Eloisa Maia Vidal e Anderson Gonçalves 

Costa 

E-mail: anderson.gcosta@ufpe.br 

Editora: ANPAE 

Resumo: O livro Responsabilização educacional no Ceará: trajetórias e evidências busca 

contribuir com os estudos sobre políticas de responsabilização no Brasil a partir de investigações 

sobre um estado da federação que tem mobilizado estratégias desse tipo desde início dos anos 

2000, tributárias das ações políticas da década de 1990. Organizado em três grandes temas: 1) 

Formulação e concepção de políticas; 2) Avaliação educacional e 3) Desdobramentos nas escolas 

e nas redes de ensino, o livro apresenta à comunidade acadêmica o estágio atual da produção 

sobre a temática procurando, com isso, compor um quadro de evidências sobre as políticas de 

responsabilização no Ceará e propiciar uma discussão científica a partir dos resultados a que 

chegaram essas investigações. Reúne pesquisas realizadas ao longo da última década (2010 – 

2020) que tomaram a política cearense como objeto de investigação 

Link: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/10-

Livros/RESPONSABILIZACAO-EDUCACIONAL-DO-CEARA-05-06-21-2v.pdf 

 

Livro 1.2 

Título: Políticas de Ensino Médio e Educação Profissional: contextos, 

saberes e protagonismo no espaço escolar 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Hanuzia Pereira Ferreira 

E-mail: hanuzia@gmail.com 

Editora: ANPAE 



Resumo: O livro resulta de um trabalho conjunto de pesquisadoras do núcleo Política e Gestão 

Educacional, da Linha de Pesquisa Formação e Políticas Educacionais do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE). Compõe uma coleção 

de três livros sobre políticas educacionais disponibilizados na Biblioteca Virtual da Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE). É originária de um levantamento de 

trabalhos, entre dissertações e teses, que apresentam o Ensino Médio e/ou a Educação 

Profissional como objeto de investigação, produzidas em distintas universidades brasileiras no 

período de 2010 a 2020. Buscou-se trazer contribuições para a área de política educacional, em 

especial para as políticas de Ensino Médio e de Educação Profissional, e proporcionar um diálogo 

crítico que contribua para novas linhas de investigação e de reflexão na referida área. 

Link: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/10-Livros/POLITICAS-

DO-ENSINO-MEDIO-E-EDUCACAO-PROFISSIONAL.pdf 

 

Livro 1.3 

Título: Política Educacional, Gestão e Aprendizagem: achados de 

pesquisa 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Iasmin da Costa Marinho 

E-mail: iasmincosta@uern.br 

Editora: ANPAE 

Resumo: O livro Política educacional, gestão e aprendizagem: achados de pesquisas apresenta 

coletânea de artigos de integrantes do Grupo de Pesquisa Política Educacional, Gestão e 

Aprendizagem (GPPEGA) do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), incluindo dissertações, teses e pesquisas realizadas com instituições 

parceiras nos últimos dez anos. Em 2021, o grupo faz 26 anos de trajetória na produção de 

estudos e de pesquisas no campo da Política e Gestão Educacional, sob a mesma liderança, 

conduzidos por iniciativa própria ou por solicitação de instituições diversas. No conjunto, os 

capítulos apresentam compreensões do cenário educacional do estado do Ceará, elucidando 

questões associadas às experiências de gestão municipal no fortalecimento da melhoria dos 

resultados e indicadores de aprendizagem, e esforços no sentido de desenvolver iniciativas que 

contribuam para a melhoria da gestão escolar e seus resultados. 

Link: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/10-

Livros/PoliticaEducacionalGestaoApredizagem28-06-21.pdf 

 

Livro 1.4 

Título: Anais do X Seminário de Política e Administração da Educação da 

Anpae – Nordeste e XI Encontro Estadual de Política e Administração da 

Educação da Anpae – RN 



Nome do responsável pela apresentação do livro: Allan Solano Souza / Andreia Ferreira da 

Silva / Luciane Terra dos Santos Garcia 

E-mail: allansouza@uern.br 

Editora: ANPAE 

Resumo: Os anais do XI Seminário de Política e Administração da Educação da Anpae/Nordeste 

e o XI Encontro Estadual de Política e Administração da Educação (Anpae/RN), com o tema 

“POLÍTICA, GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: DESAFIOS ATUAIS”, objetiva apresentar 

a programação dos eventos e os respectivos resumos expandidos, contribuindo para o 

fortalecimento da produção científica da área da educação e consolidando as discussões e 

debates construídos nas edições anteriores, priorizando a socialização de pesquisas, a 

articulação dos profissionais da educação e pesquisadores na defesa da educação pública como 

direito social e dever do Estado. 

Link: Será divulgado na Live. 

 

 

Sala 2 - 16h:30 às 18h:30  

 

Coordenador(a) de sala: Andréia Silva Abbiati (andreia.abbiati@ifsp.edu.br) 

Monitor(a) de sala: Valdson Moura Tenório / Thalia Barbosa 

 

Livro 2.1  
Título: The Brazilian Academic Capitalism: a expansão privado/mercantil 

e sua repercussão nos cursos de licenciatura 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Alisson Slider do Nascimento de Paula 

E-mail: alisson.slider@yahoo.com 

Editora: Mercado de Letras 

Resumo: A presente obra vai explorar a hipótese de que a lógica da hegemonia financeirizada 

condiciona a constituição de uma miríade de políticas, medidas e mecanismos que, sob uma 

concepção ideológica, tornam factíveis os processos de mercadorização da educação superior, 

com isso, engendram um mosaico que tem como base duas formas de mercadoria da educação 

superior e suas perversas implicações para os cursos de formação de professores / licenciaturas. 

Nessa acepção, o referido trabalho busca analisar o padrão do capitalismo acadêmico brasileiro 

e seus reflexos nos cursos de licenciaturas. Com efeito, é preciso explorar a problemática desse 

tema para que seja exequível expor sua relevância, no tocante a pesquisa científica para os 

educadores brasileiros e para classe trabalhadora. O mosaico do capitalismo acadêmico 

empreende uma complexa teia de relações entre instituições financeiras que afetam 

diretamente a formação de professores. Não apenas no tocante os cursos, contudo, a própria 



formação que, em virtude de uma suposta “Sociedade do Conhecimento”, o conhecimento 

demandado para o capital deve ser aquele imbuído de elementos utilitários, oriundos da Theory 

Capital Humain. 

Link: https://www.mercado-de-letras.com.br/livro-mway.php?codid=688 

 

Livro 2.2 

Título: Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico: Entre a ilusão 

e a realidade no cotidiano de uma escola pública. 

 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Giselle Ferreira Amaral de Miranda Azevedo 

E-mail: gisafamaral78@gmail.com 

Editora: Appris 

Resumo: Esta obra, Gestão democrática e Projeto Político Pedagógico: entre a ilusão e a 

realidade no cotidiano de uma escola pública, lança um olhar sobre os estudos e as análises a 

respeito da gestão democrática, presente nos documentos legais e nos discursos oficiais de uma 

instituição de ensino pública, tão defendida no papel, mas pouco concretizada na escola. Essas 

diversas incongruências são desvendadas com base numa pesquisa realizada com a comunidade 

escolar, evidenciando as contradições entre o discurso oficial e as práticas vivenciadas pelos 

sujeitos da escola. A autora faz uma retrospectiva histórica sobre os estudos da gestão da 

educação brasileira 

Link: https://www.editoraappris.com.br/produto/5281-gesto-democrtica-e-projeto-poltico-

pedaggico-entre-a-iluso-e-a-realidade-no-cotidiano-de-uma-escola-pblica 

 

Livro 2.3 

Título: A implementação do Programa Gestão Nota 10 no sistema 

Municipal de Educação de Mossoró/RN (2005/2009) 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Eugênia Morais de Albuquerque 

E-mail: moraiseugenia2@gmail.com 

Editora: CRV 

Resumo: Esta obra consiste num estudo sobre as mudanças ocorridas na gestão educacional a 

partir das parcerias firmadas entre o município de Mossoró/RN e o Instituto Ayrton Senna -IAS 

para oferta educacional. Para compreensão desse processo, delimitamos, como objeto de 

estudo o processo de implementação desse programa no município. O objetivo é analisar suas 

implicações para a comunidade escolar sob a ótica da gestão democrática, adotando as 

dimensões da autonomia e da participação nos processos institucionais como critério de análise. 

Link: http://www.crv.com.br/ 



 

Sala 3 - 16h:30 às 18h:30  

 

Coordenador(a) de sala: Carina Elisabeth Maciel (carina22em@gmail.com) 

Monitor de sala:  

Livro 3.1 

Título: PDE Escola e a Democratização da Gestão: o caso da Escola Forte 

Ambé em Altamira - Pará 

Nome do responsável pela apresentação do livro: KEILA SIMONE DOS ANJOS 

E-mail: keila.anjos@altamiraeduc.com.br 

Editora: CRV 

Resumo: Os desafios na construção da gestão democrática escolar, por meio das diretrizes de 

um programa educacional federal, o PDE Escola, fundamentam este livro que busca, na 

realidade vivenciada em uma escola do interior do Pará, compreender como esse processo 

ocorre no “chão da escola”. Também apresenta uma discussão sobre o processo de seleção das 

escolas para o recebimento da prometida ajuda técnica e financeira do Governo federal, na 

implementação dos programas educacionais federais. Esta obra realiza uma verificação das 

repercussões da Reforma do Estado brasileiro no interior das políticas públicas para a Educação 

Básica; identifica bases legais de sustentação do PDE Escola e seus efeitos no processo de 

democratização da gestão na escola pública de Ensino Fundamental; e examina as influências 

do PDE Escola na mobilização de uma gestão democrática. A obra apresenta a defesa de que a 

democratização da gestão escolar não consiste em um processo involuntário, mas em um 

movimento intencional, que deve ser perseguido pela coletividade. 

Link: https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34862-crv 

 

Livro 3.2  

Título: Políticas, práticas, gestão e planejamento educacional 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Carina Elisabeth Maciel; Vilma Miranda de 

Brito; Nadia Bigarella 

E-mail: carina22em@gmail.com 

Editora: Anpae 

Resumo: O livro é resultado de um esforço conjunto de pesquisadoras e pesquisadores filiados 

à Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), de diferentes 

programas de pós-graduação em educação das universidades sul-mato-grossenses: a 

Universidade Católica Dom Bosco, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal da Grande Dourados. A coletânea tem, 



portanto, a intenção de ampliar o debate a respeito das políticas, da gestão e das práticas de 

educação em Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, divulgar os resultados de pesquisas dos 

Anpaeanos sul-matogrossenses. Logo, a publicação expressa um esforço de todas as autoras e 

autores para fomentar a cooperação e o intercâmbio entre os associados desta região, uma vez 

que a coletânea de textos possibilita a socialização de estudos e experiências resultantes de 

pesquisa no campo da política e da gestão da educação, bem como seus processos de 

planejamento e avaliação. Nesse sentido, os capítulos escritos neste livro contêm trabalhos 

encomendados, elaborados por autores professores e pesquisadores dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação das universidades de Mato Grosso do Sul, com o objetivo 

de marcar o nosso engajamento na luta pelo direito à educação. 

Link: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/index.html 

 

Livro 3.3 

Título: Políticas educacionais democráticas em tempos de 

resistência 

Nome do responsável pela apresentação do livro: Carina E. Maciel/Marcilene P. 

Gomes/Romilson M. Siqueira 

E-mail: carina.maciel@ufms.br 

Editora: ANPAE 

Resumo: Discussão sobre as políticas educacionais, envolvendo questões atinentes às formas 

de organização, gestão, regulação e avaliação tem sido objeto de análises e pesquisas no campo 

educacional envolvendo entidades científicas, acadêmicas, sindicais, dentre outras. A 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), associação civil de 

utilidade pública e natureza acadêmica, tem sua atuação pautada por efetiva inserção na 

discussão, investigação, avaliação, monitoramento e proposição no campo das políticas e da 

gestão da educação. Dentre as múltiplas atividades, desenvolvidas pela Anpae, destacam-se a 

realização de seminários internacionais, nacionais, regionais e estaduais. 

Link: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/EDITORA/Livros.html 

 

Livro 3.4 

Título: Currículo, gestão e oferta da educação básica brasileira: incidência 

de atores privados nos sistemas estaduais das Regiões Norte, Centro-

Oeste, Sul e Distrito Federal (2005-2018). Coleção Estudos sobre a 

privatização no Brasil. Vol 2. Currículo, gestão e oferta da educação básica 

brasileira: incidência de atores privados nos sistemas estaduais das 

regiões Nordeste e Sudeste (2005-2018). Coleção Estudos sobre a 

privatização no Brasil. Vol 3 



Nome do responsável pela apresentação do livro: Selma Venco; Teise Garcia; Regiane 

Bertagna 

E-mail: svenco@unicamp.br 

Editora: Pedro & João 

Resumo: No Brasil, assim como em muitos outros países, a presença do setor privado na 

educação vem aumentando de modo exponencial. Tal movimento tem provocado e exigido, por 

parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (GREPPE), a busca contínua de 

compreensão sobre os diferentes modos de atuação do público e do privado, que desenham as 

relações entre o Estado e a sociedade e reconfiguram o setor educacional. É nesse contexto que 

o presente livro se desenvolve e aporta resultados de pesquisa realizada no âmbito do GREPPE, 

de caráter interinstitucional e coordenada pela Profª Drª Theresa Adrião, docente da Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de Campinas. A pesquisa, aqui compartilhada, objetivou 

analisar a incidência de atores privados em todas as redes estaduais de educação e do Distrito 

Federal nas três dimensões da política educativa - oferta, gestão e currículo – de modo a 

identificar possíveis desdobramentos para a efetivação da educação como direito humano. 

Link: https://pedroejoaoeditores.com.br/site/curriculo-gestao-e-oferta-da-educacao-basica-

brasileira-incidencia-de-atores-privados-nos-sistemas-estaduais-das-regioes-norte-centro-

oeste-sul-e-distrito-federal-2005-2018-colecao-estudos-sobr/ 

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/curriculo-gestao-e-oferta-da-educacao-basica-

brasileira-incidencia-de-atores-privados-nos-sistemas-estaduais-das-regioes-nordeste-e-

sudeste-2005-2018-colecao-estudos-sobre-a-privatizacao-no-brasi/ 


