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1. Estado, educação, e políticas públicas: 

Esta linha acolhe pesquisa com foco nos diferentes projetos, programas e 

políticas públicas voltadas para a educação básica (educação infantil, 

fundamental e médio) em seus diferentes níveis (Educação de Jovens e 

Adultos; Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Inclusiva etc.); 

bem como estudos que contemplem a produção de conhecimento no âmbito 

das políticas públicas. 

 

2. Educação, participação e controle social na contemporaneidade. 

 

Recebe trabalhos com foco nos espaços e estratégias de controle social nos 

espaços das políticas públicas; políticas públicas e participação social; 

movimentos sociais, conselhos setoriais e participação social; avaliação de 

políticas, projetos e ações que visem a formação cidadã na perspectiva da 

participação e do controle social. 

 

3. Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos: 

Esta linha acolhe proposta relacionadas a discussão contemporâneas de 

gênero, etnia e diversidade em interface com a educação, formação de 

professores; as políticas de reconhecimento e os processos formativos.  

 

4. Pedagogia Social, Educação e práticas educativas nos diferentes 

espaços educacionais.  

A linha recebe trabalhos que versem sobre as temáticas relativas a 

Pedagogia Social: definição, fundamentos sócio filosóficos e espaços de 

atuação profissional; acolhe ainda trabalhos que foquem nos diferentes 

espaços educativos, para além dos muros escolares, tais como Movimentos 

Sociais, ONG’s, associações comunitárias, mídias sociais etc. 

 

5. Educação, pobreza e desenvolvimento.   

Acolhe estudo sobre a relação entre pobreza, desigualdade social e 

educação; Educação em espaços de vulnerabilidade social; políticas e 

programas de combate às desigualdades sociais e escolares; ou que tenham 

como foco as questões relacionadas ao fracasso escolar na escola pública e 

sua superação; a relação trabalho, educação na contemporaneidade; 

estudos sobre populações e grupos vulneráveis em interface com a 

educação e/ou o desenvolvimento; relação entre educação e 

desenvolvimento social. 
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