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RESUMO 

Este artigo traça um panorama sobre os dilemas e conflitos que vem marcando o 

processo de constituição da área de políticas educacionais e, em diálogo com algumas 

das questões que se apresentam no âmbito acadêmico, trazer notícias sobre a produção 

na área, a partir de dados preliminares de uma pesquisa que vimos desenvolvendo sobre 

a produção acadêmica em políticas educacionais no Brasil no período 2000-2010. A 

metodologia da pesquisa, de natureza qualitativa, será pautada pela análise de conteúdo, 

baseada em categorias temáticas, procurando explorar o repertório dos textos 

selecionados, suas características argumentativas, opções teórico-metodológicas e o 

contexto que circunstanciou as produções. 

Palavras chave: Política educacional, Estado, abordagens 

 

1- Panorama histórico sobre a constituição da área 

 

Quando se pensa na história das políticas educacionais, se pensa não só os 

movimentos de constituição desse campo de conhecimento ou área, mas a sua relação 

com a constituição do próprio campo das políticas públicas. Neste cenário de interfaces 

localizam-se tendências de estudos polarizadas tanto pelas matrizes europeias quanto 

pelas estadunidenses (referidas também como americanas). 

Em busca de sinais do processo de constituição da área de políticas públicas 

Souza (2006) estabelece como marco para o desenvolvimento dos estudos a década de 

1930, tendo como berço os Estados Unidos da América. Ela defende, portanto, que:  

 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 

nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição 

européia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais 
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na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 

governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel 

do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado - o governo -

, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a 

área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos 

sobre a ação dos governos. (SOUZA, 2006, p. 2-3). 
 

Dentro desta tradição, Souza (2006) vai defender que as políticas públicas é 

uma das três sub-áreas da Ciência Política, as quais são ordenas por meio de três 

caminhos de estudo:  

a) o primeiro focalizando o estudo das instituições;  

b) o segundo voltado para as organizações locais; 

c)  “o terceiro caminho foi o das políticas públicas como um ramo da ciência 

política para entender como e por que os governos optam por determinadas 

ações” (Souza, 2006, p.3). 

Segundo este ordenamento, há 4 tipologias de políticas: 

 

 O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, 

que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais 

individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, 

em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias, que são 

mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de 

interesse. O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior 

número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos 

grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as 

políticas sociais universais, 

o sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil 

encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas, que lidam com 

procedimentos. (SOUZA, 2006, p. 9) 
 

Na lógica da tipologia assumida em Ciência Política, portanto, a educação é 

situada entre as políticas redistributivas. Há, porém, o debate de que as políticas 

públicas constituem uma área multidisciplinar de estudos e como tal, a educação 

constitui um campo com características próprias. Se pensarmos isto com Bobbio (1992) 

veremos que as políticas sociais constituem os direitos de segunda geração. Assim, 

enquanto “as primeiras, correspondem aos direitos de liberdade, ou um não-agir do 

Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado” (BOBBIO, 

1992, p. 6). Deste modo voltam-se para a obtenção de benefícios promovidos pelo 

Estado. Percebe-se aqui que a presença da categoria Estado não é secundária nas 
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formulações que procuram classificar as políticas sociais. Sua justa medida, todavia, 

passa pelas concepções assumidas, isto é os modos de defini-la e operá-la, como 

procuraremos evidenciar mais adiante. 

Pensando o cenário brasileiro propriamente, Melo (1999) identifica uma íntima 

relação entre a história do pensamento político brasileiro e a história da reflexão sobre o 

Estado nacional como elementos constitutivos da análise de políticas. Como campo 

disciplinar, no entanto, os estudos e a produção em políticas públicas, tanto em ciências 

sociais quanto em educação, ganham acento em concomitância com o fim da ditadura 

civil-militar de 1964. Portanto, remonta à década de 1980 (AZEVEDO, 1997).  

 Melo (1999) ao registrar nuanças do processo de constituição da área no 

Brasil, ressalta que,  

Do ponto de vista de sua institucionalização, o campo de estudo de políticas 

públicas é bastante incipiente no Brasil, e sua genealogia intelectual (...) é 

relativamente curta. No Brasil observam-se aspectos comuns à trajetória 

europeia continental - no sentido de que as ciências sociais distanciaram-se 

da gestão de governo e que a análise de políticas esteve associada a entidades 

governamentais -, e muitos trabalhos na área, sobretudo os que estão 

associados à avaliação de políticas, foram e continuam sendo realizados por 

instituições governamentais”. (MELO, 1999, p.65)
1
.  

 

Entre os pesquisadores universitários Melo (1999) ressalta como passos 

importantes para a institucionalização da área no Brasil a criação do Núcleo de Estudos 

de Políticas Públicas (NEPP), da Universidade Estadual de Campinas, em 1984, e do 

Grupo de Trabalho (GT) de Políticas Públicas, no âmbito da Associação Brasileira de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), em 1983. 

Olhando para esse processo no campo educacional verifica-se que o período de 

intensificação de debates e organização institucional é o mesmo. Artigo publicado por 

Azevedo e Aguiar (2001a) relata que no âmbito da ANPED essa área de investigação 

começou a ser delineada no início da década de 1980, dentro do processo de 

reorganização da entidade, que buscava estabelecer novas diretrizes de ação e 

autonomia frente ao Estado.  

 

                                                           
1
 Este é o caso da Fundação para o Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), em São Paulo, e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Ministério do Planejamento, criado em 1965, e que 

passou a desenvolver pesquisas na área, sobretudo nos anos 80. O IPEA edita, desde 1989, uma das 

revistas de maior visibilidade na área, e para a qual contribuem cientistas sociais de diversas formações, 

Planejamento e Políticas Públicas (idem, p.65). 
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Essa redefinição, dentre outras coisas, objetivou tornar a Anped mais 

autônoma em relação ao Estado, tendo em vista que a sua criação, nos anos 

70, atendera a uma sugestão dos órgãos governamentais, levando-a a se 

caracterizar, principalmente, como um fórum de discussão dos Programas de 

Pós-Graduação, e a que só tangencialmente se ocupasse da pesquisa 

(AZEVEDO, AGUIAR, 2001a, p. 53). 

 

Assim, enquanto em 1981 a ANPED passava a operar uma ruptura com a sua 

gênese de instituição tutelada pelo Estado, só em 1986 se instituiria o Grupo de 

Trabalho (GT) sobre Política, Administração e Planejamento da Educação, vindo dois 

anos depois a ser nomeado Estado e Política Educacional no Brasil e por fim, em 1995, 

Estado e Política Educacional (AZEVEDO, AGUIAR, 2001a), como é identificado até a 

presente data. 

À semelhança de outras entidades da sociedade civil, também a ANPAE 

passaria a assumir o enfoque das políticas públicas mais recentemente. Criada em 1962, 

sob a denominação de Associação Nacional de Professores de Administração Escolar, a 

ANPAE protagonizou uma longa história na organização de profissionais de educação, 

desde os seus primórdios problematizando a administração da educação. Passou por 

mudanças em seu nome por quatro vezes, a última em 1996, quando pela primeira vez 

incorpora à sua denominação o termo “política”, passando a ser chamada de Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (SANDER, 2007, p. 437).  

 

 

2- Tendências teórico-metodológias nos estudos em políticas educacionais 

 

Como se pode notar, a década de 1990 é nesse movimento de constituição da 

área um contexto especialmente fértil. Houve expressiva produção de “estados da arte”, 

na organização e publicização de dossiês temáticos, bem como na organização de 

eventos pautando temáticas na área. Ainda na década de 1990, Azevedo (1997) 

apresentou importante contribuição, situando a educação como política pública e 

explorando as abordagens que vem orientando a produção na área. Neste estudo 

Azevedo (1997) se volta para os desafios para a consolidação da área da educação como 

política pública e explora não só a sua diversidade, como a tendência a um alinhamento 

teórico-metodológico que passa a buscar referenciais mais heterodoxos, como ela 

própria advoga.  
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Na década de 2000, ainda em relação à política educacional, uma 

contribuição a ser ressaltada no debate sobre a construção da área foi a publicação do 

estado da arte em política e gestão no período 1991-1997 (WITTMANN, GRACINDO, 

2001). Esta produção, uma iniciativa da ANPAE, ofereceu, além de uma rigorosa 

análise sobre as produções e seus vários enfoques, pistas para novas investigações.  

Entre os resultados desta publicação, Azevedo e Aguiar (2001b) trouxeram 

um panorama das tendências nas pesquisas na área. Envolvendo 139 resumos 

selecionados entre teses, dissertações e pesquisas de docentes, o estudo revelou que as 

dissertações de mestrado somavam a grande maioria (65% do total). Quanto às 

temáticas, as autoras localizaram três focos catalizadores: análise sobre concepções das 

políticas de educação (16%); análise sobre o papel dos partidos políticos e outras 

entidades da sociedade civil (11%); análise e avaliação de programas e projetos (73%). 

Já em relação às esferas de abrangência, as autoras observaram que 72 dos trabalhos 

reunidos, isto é, 

 

51% tratam de problemáticas de cunho nacional ou originadas a partir das 

instâncias centrais de poder. Os 49% restantes dizem respeito a 

investigações de questões que têm uma abrangência regional, estadual ou 

municipal, destacando-se, entretanto, a presença de questões de caráter 

estadual (em 34% dos casos deste conjunto) (AZEVEDO; AGUIAR, 2001b, 

p. 76). 

 

Outra contribuição para a organização da produção acadêmica na área foi 

trazida por Souza e Faria (2005), cuja obra apresenta bibliografia analítica da produção 

sobre política, gestão e financiamento de sistemas municipais públicos de educação no 

Brasil no período de 1996 a 2005. Contemplando artigos em periódicos, livros, 

capítulos, dissertações, teses e trabalho em anais de eventos científicos, produzidos em 

nível nacional, os autores catalogaram 355 referências, realizando uma análise das 

tendências de produção na área no período citado.  

É comum a todas as produções que tomaram as políticas públicas como objeto, 

inclusive as voltadas para a educação, a análise da recente estruturação da área, bem 

como a avaliação de que a área ainda demanda atenção quanto às abordagens teóricas e 

às metodologias de pesquisa. Assim, simultânea à constatação de que há incremento na 

produção, percebem-se lacunas quanto a temáticas pouco investigadas, assim como em 

relação ao desenvolvimento de parâmetros que tragam mais densidade às produções.  
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Apesar da centralidade adquirida pelas políticas públicas no período e o 

impulso das produções na área, segundo Arretche (2003) o surto de institucionalização e 

expansão registrado com o incremento das produções de dissertações, teses, artigos, etc. 

não logrou o desenvolvimento de um campo disciplinar. A condição para isto, defende a 

autora recorrendo a Kuhn, é a aquisição de um paradigma, entendido como “corpo de 

crenças metodológicas e teóricas comuns que orientam a seleção, avaliação e crítica dos 

fatos relevantes a serem observados” (ARRETCHE, 2003, P 8). Ao contrário dessa 

autora, não defendo as “crenças metodológicas e teóricas comuns”, mas reconheço que 

a organização da área de estudos, e o seu reconhecimento como tal, não prescinde de 

definições e apropriações teórico-metodológicas explícitas. Isto, no entanto, resulta e 

passa por escolhas no plural, que não só permitam, mas estimulem a convivência de 

abordagens na área, as quais devem estar livres de prescrições e de data de validade 

fixada (SILVA, 2007). 

O exame dos estudos publicados na década de 1990 e no começo da década de 

2000 leva-nos a perceber que embora a criação de instituições tenha sido fundamental 

para alavancar as produções na área, não rompeu com a tradição de pesquisas 

polarizadas pelos eixos dominantes: formulação de políticas e implementação de 

políticas, alimentando ciclos de análise que privilegiaram as ações dos governos como 

expressão das políticas públicas.  

Para Souza (2003b) estas características da primeira geração de estudos como o 

primeiro remete ao desafio de problematizar essa tendência, sob pena da área se manter 

num patamar de estudos horizontalizados, mas pouco expressivos academicamente. Tal 

geração de estudos, segundo a autora, é “excessivamente concentrada nos fracassos, 

pouco preocupada com as questões políticas e fortemente assentada no pressuposto de 

que a formulação e a implementação de políticas públicas são processos exclusivamente 

racionais e lineares, desvinculados dos processos políticos” (p. 17). A autora defende a 

consolidação da área por um maior desenvolvimento da segunda geração de estudos. 

Esta, segundo a autora, vem buscando identificar o impacto das políticas, e, portanto, 

contribuir para o desenvolvimento de estudos bottom-up, já realizados fora do Brasil 

desde a década de 1980. Para definir esses estudos a autora esclarece que, 
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Sem desprezar o uso de modelos top-down de análise as pesquisas passaram a 

usar, também, análises bottom-up, que partem de três premissas: a) analisar a 

política pública a partir da ação dos seus implementadores, em oposição à 

excessiva concentração de estudos acerca de governos, decisores e atores que 

se encontrem na esfera “central”; b) concentrar a análise na natureza do 

problema que a política pública busca responder; c) descrever e analisar as 

redes de implementação (Souza, 2003b, p. 17) 

 

A recomendação de Souza (2003b) vai ao encontro de outros trabalhos que 

também identificam lacunas a serem superadas no processo de construção da área de 

políticas públicas. Embora seja usual nas produções a análise da recente estruturação da 

área, é igualmente comum a interpretação de que merecem atenção especial as 

abordagens teórico-metodológicas de pesquisa.  

Mais recentemente os estudos na área vem sendo influenciados também pela 

Abordagem do Ciclo das Políticas, a qual vem sendo desenvolvida por Ball (2011a; 

2011b). Este intelectual vem defendendo a importância da teoria nas ciências sociais em 

contra posição ao que ele nomeia de  

antigas assunções redentoras, baseadas em um papel orgânico não 

problemático para eles, ou em um perpétuo processo de crescimento 

progressivo e ordenado, ou de desenvolvimento conseguido graças à maestria 

científica ou tecnológica, ou de controle sobre eventos, ou ainda de 

reciclagem assertiva de velhos dogmas e de cansadas utopias (BALL, 2011a, 

p. 45).  

Sua abordagem, baseada no campo de conhecimento que o autor designa como 

de Sociologia das políticas, revela preocupações de ordem metodológica, mas também 

de natureza político-acadêmica. Por isto mesmo, vem defendendo no âmbito 

metodológico a aproximação com o modelo metanalítico e na dimensão conceitual vem 

operando dois movimentos complementares. De um lado o abandono de referências 

orientadas tanto pelas políticas quanto pelas práticas e, de outro, a assunção dos 

cruzamentos epistemológicos. Deste modo prioriza a construção de uma “sintaxe 

conceitual” mais precisa, em direção a uma alternativa pós-estrutural, e assume a 

desidentificação, como orientação epistemológica. Ele defende que: “O paradoxo da 

ciência crítica social é que nossas utopias humanistas e racionais são geralmente 

formadas no interior de discursos, dispositivos e epistemas dos quais buscamos escapar. 

Nesse caso, o passado é o problema, não o futuro” (BALL, 2011b, p. 96).  

Portanto, rumo a esse cruzamento epistemológico o autor renuncia as 

abordagens críticas e defende a desidentificação:  
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Assumir a desidentificação como prática para os estudos educacionais 

provavelmente envolverá perda de identidade, perda do prestígio universal. 

Ameaçará nossas certezas e nosso senso de utilidade. Mas talvez, essas coisas 

fossem jogadas fora, de qualquer forma. As seguintes questões se colocam: 

repetir nossas teorias cansativas, precedentes, mântricas? Fazer o que temos 

de fazer para nos tornar úteis como técnicos do gerenciamento social? 

Reinventar a nós mesmos como intelectuais e críticos culturais? (BALL, 

2011b, p. 97). 

Não fica claro de quais certezas se fala, mas é evidente a recusa às 

interpretações que preconizam um entendimento relacional e que busque a superação do 

capitalismo como horizonte, bem como as abordagens do gerencialismo. O autor, 

portanto, busca a análise das especificidades – texturas – e embora situe a reforma do 

Estado na Inglaterra e seus efeitos nos ordenamentos da educação, a partir da década de 

1980, longe de olhar propriedades duradouras que marcam os movimentos de 

constituição das sociedades capitalistas, encontra e valoriza o “improviso”, o “acaso” e 

a “confusão”. 

 Assim, embora se perceba a grande preocupação do autor com a constituição 

da área com vista ao desenvolvimento do modelo metanalítico de pesquisa, suas 

incursões acabam por erigir a análise política das políticas, em especial a própria 

concepção de Estado, ao lugar da contingência. Nesta direção, as estratégias do Estado 

no cenário de transformações recentes do capitalismo estão longe de representar ações 

que possam ser lidas em articulação com as visões de mundo em disputa. Como parte 

disto, os estudos das políticas acabam por traduzir formas de apreensão das relações de 

poder como discurso e não como modo de produção da realidade. 

Percebe-se que Ball, embora dialogue com as inquietações sobre a constituição 

da área, também provoca a pensar as dimensões políticas implicadas nos paradigmas 

que assume, uma vez que o mesmo, simultaneamente, desacredita as abordagens críticas 

(por ele designadas de redentoras) e se volta para a apreensão do ciclo das políticas com 

base numa gramática que nivela as contradições estruturais. Com efeito, Ball (2011a; 

2011b) acaba por minimizar que numa sociedade cindida em classes as relações que 

estão dadas entre grupos dominantes e dominados não se explicam de por si.  

Encontramos-nos, portanto, em um cenário cujas lógicas dominantes nos 

estudos das políticas tendem a minimizar as relações força-fraqueza que envolvem a 

noção de Estado integral em Gramsci (1968), assim como a desqualificar as visões que 
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questionam as bases estruturais das políticas. Pensando com Gramsci, a distinção dos 

diversos momentos constitutivos das “relações de força” potencializam a percepção de 

graus diferenciados dos sentidos das políticas. Segundo este autor as relações de força 

política (grau de homogeneidade e organização dos grupos sociais e os momentos da 

consciência política coletiva) são distinguíveis em 3 graus: a) consciência econômico 

corporativo; b) consciência da solidariedade de interesse entre membros da classe social 

– foco econômico ainda, visa igualdade político-jurídica com grupos dominantes; c) 

consciência política que possibilita a formação do partido, isto é, unidade intelectual e 

moral de grupo social fundamental sobre grupos subordinados (GRAMSCI, 1968). O 

estudo das políticas públicas em diálogo com essas dimensões das relações de poder 

provoca a perceber não só contradições dos processos de constituição das políticas, mas 

as tensões advindas dos lugares sociais ocupados pelos sujeitos. Portanto, para além da 

ênfase na eficiência ou na eficácia
2
 das políticas, a interpelação dos critérios que as 

orientam e os seus sentidos dentro de um projeto sociedade. 

Em face dessa constatação vimos procurando insistir na definição de 

políticas públicas (e a educação como parte dessas políticas) como conjunto de ações 

sistemáticas para sanear problemas que afetam a vida de grupos sociais específicos ou 

de coletividades mais amplas (SILVA; SCAFF; JACOMINI, 2010). Nesta definição 

propomos o deslocamento da ênfase no protagonismo do governo para o protagonismo 

do Estado como campo de disputa de projetos marcado por correlações de forças nem 

sempre contínuas. Neste sentido, compreendem-se políticas públicas como movimentos 

complexos que arregimentam esforços de diferentes agentes para dar corpo a séries de 

ações e comportamentos que produzem repercussões na vida social. 

Gramsci (2000) ressalta no Estado as funções de justificar e manter a 

dominação conciliando força e consenso ativo dos governados, isto é, hegemonia. Sua 

concepção de Estado supõe a diferenciação entre o Estado em sentido estrito e o Estado 

em sentido amplo ou integral. Tal diferenciação não implica dois conceitos de Estado, 

mas dois momentos da articulação do campo estatal. 

 

                                                           
2
 o conceito eficácia diz respeito ao alcance dos objetivos propostos dentro de uma operação, como, por 

exemplo, em programas e/ou projetos de governo; enquanto o conceito de eficiência refere-se à relação 

custo-resultado. 
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Em um sentido estreito, o Estado se identifica com o governo, com o 

aparelho de ditadura de classe, na medida em que ele possui funções 

coercitivas e econômicas. A dominação de classe se exerce através do 

aparelho de Estado no sentido clássico (exército, polícia, administração, 

burocracia). Mas essa função coercitiva é inseparável de um certo papel 

adapatativo-educativo do Estado, que procura realizar uma adequação entre 

aparelho produtivo e moralidade das massas populares (GRAMSCI, 2000, 

p. 127). 

 

Olhando para as definições correntes de políticas públicas e a ênfase na 

sociedade política ou no Estado (quase sempre referido como sinônimo de governo) 

nelas presentes, questiona-se a separação da sociedade civil em relação à sociedade 

política e propõe-se a ampliação das análises sobre políticas públicas a partir da noção 

de Estado integral (Gramsci, 2000). 

 

3- Considerações em conclusão... 

 

Como procuramos demonstrar, a produção acadêmica que define as políticas 

públicas como uma unidade de análise ou uma área de conhecimento ainda é 

relativamente recente no Brasil, como ademais já alertava Azevedo (1997). Desde o 

início da década de 1990, alguns estudos em políticas públicas, entre os quais se 

incluem os estudos de políticas educacionais, vêm referindo-se à construção dessa área 

como um necessário desafio.  

Como já ficou sinalizado nesse panorama histórico, um dos dilemas da área 

refere-se à sua definição. Embora não haja uma definição consensual de política 

pública, é visível em algumas das formulações a ênfase no protagonismo do governo 

para a resolução de problemas, o que denota uma visão de Estado restrita aos agentes 

políticos, particularmente os governos. Este corte interpretativo, ainda recorrente na 

área, acaba por esvaziar o papel de outros atores da sociedade civil, assim como as 

contradições que emolduram as visões de mundo e os interesses que perpassam as 

escolhas dos vários sujeitos implicados na formulação e implementação das políticas 

públicas. É o caso de Souza (2006) ao localizar o nascimento da área de políticas 

públicas em suas feições estadunidense e assumir como pressuposto desse nascimento a 

concepção de que a política pública refere-se ao estudo daquilo que o governo faz ou 
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deixa de fazer. Com isto a autora não apenas indica os movimentos e tensões 

conceituais que envolvem a área, mas opta pelo acento nas ações de governo como eixo 

definidor, e embora não restrinja a este ator, o coloca no centro das políticas.  

Ball (2011a; 2011b), embora procure dar voz aos diferentes atores sociais não 

estabelece claramente uma definição de Estado, deixando implícita uma noção muito 

próxima da de Souza (2006). Sua opção por uma epistemologia desidentificada, todavia, 

remete a uma noção que minimiza as cisões de classe e aposta no discurso ou força 

gramatical para a promoção da justiça social. Não obstante, a recusa às interpretações 

que preconizam um entendimento relacional, sob o pretexto da reinvenção de nós 

mesmos, está longe de apresentar uma alternativa política, mas antes parece explorar um 

jogo de palavras que “fortalece a gramática” e esvazia o sentido político das lutas de 

classes. Deste modo, não se mostrou ainda como uma alternativa paradigmática 

politicamente orientada, mas antes como uma via metodológica cuja direção está por ser 

explicitada.  

Neste cenário, a dialética das relações força-fraqueza e a questão de como se 

constituem os processos de superação das desigualdades (não simplesmente substituir 

uma classe por outra), consoante a formação de novas humanidades e de uma nova 

sociedade, ainda se apresentam como grandes dilemas ético-políticos dos estudos em 

políticas educacionais. 
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