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RESUMO 

Trazemos aqui uma reflexão acerca da relação entre escola e comunidade suscitada a partir do 
enredo do longa-metragem “Preciosa - Uma História de Esperança” do diretor Lee Daniels. O 
referido filme foi abordado metodologicamente nas aulas da disciplina “Organização e Gestão 
dos Processos Educativos” do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas e a 
partir dele construímos este texto, que tem na essência a percepção dos alunos sobre a 
temática. Para uma leitura conceitual do filme utilizamos os pressupostos da obra de Émile 
Durkheim, tomando como base a reflexão sobre o funcionalismo por ele proposto. Da 
experiência, tiramos a seguinte conclusão: o filme em tela é um importante instrumento 
didático para discutir o papel da escola no contexto familiar de modo que apresenta uma 
análise consistente da educação em espaços não formais da sociabilidade humana. 
Palavras-chave: escola e família, análise imagética, educação não formal. 
 

 

 
ABSTRACT 
 
We bring here a reflection on the relationship between school and community raised from the 
plot of the film "Precious - A Story of Hope" by director Lee Daniels. That movie was 
approached methodologically classroom discipline "Organization and Management of 
Educational Processes" of the Faculty of Education, Federal University of Alagoas and from it 
built this text, which is in essence the students' perceptions on the topic. For a conceptual 
reading of the film we use the assumptions of the work of Emile Durkheim, based on 
reflection on functionalism proposed by him. From experience, we draw the following 
conclusion: the movie screen is an important teaching tool to discuss the school's role within 
the family so that presents a consistent analysis of non-formal education in areas of human 
sociability. 
 
 
Keywords: school and family, imagery analysis, non-formal education. 
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1. A TESSITURA DA PROBLEMÁTICA 
 

 
O sonho pelo qual brigo, exige que eu invente em mim a coragem de lutar ao 
lado da coragem de amar. (Paulo Freire). 
 
 

O que é a escola? O que é a comunidade? O que é a família? O que é a sociedade? 

Iniciamos este primeiro momento deste artigo com estes questionamentos porque a 

problemática que abordamos só pode ser compreendida em toda a sua dimensão caso 

tenhamos clareza da relação intrínseca e dialética que envolve esses quatro espaços de 

humana vivência e convivência. Com tal compreensão, tratamos de responder, não com a 

profundidade que o tema exige dado o curto limite de páginas normatizado as perguntas 

acima colocadas.  

A primeira nos remete acima de tudo para o entendimento histórico da categoria. 

Deste modo, ao tratar da temática “escola” vamos tratá-la no cenário histórico do surgimento 

da escola moderna. Sem a pretensão de recuar no tempo de forma a perdê-lo de vista, vamos 

situar o início da escola moderna a partir da consolidação do modo de produção burguês, em 

que os ideais de “(...) universalidade, gratuidade, estatalidade, laicidade e, finalmente, 

renovação cultural (...)’ (MANACORDA, 2006, p. 269) tornaram-se dominantes no sentido 

de nortear a organização das unidades escolares, portanto, cronologicamente cabe ao século 

XIX essa periodização. 

No caso do Brasil, tal organização situa-se no período posterior à década de 1930, 

quando no cenário da nascente burguesia industrial percebe-se a “(...) preocupação dos 

educadores com uma política nacional de educação (...)” (RIBEIRO, 2007, p. 108). A longa 

travessia histórica que essa instituição fez desde então, não a tornou menos importante nos 

dias de hoje, em plena fase de transnacionalização da economia, antes a transformou em um 

lócus de sociabilidade privilegiada.  

Neste sentido, sua função social transpõe os liames da apropriação, transmissão e 

sistematização do saber. É correto afirmar que a escola, em nossos dias, constitui-se em 

espaço de socialização do indivíduo, de modo que amplia as relações sociais em que esse está 

inserido relacionando-se com a comunidade. Esta é a nossa segunda categoria a ser discutida 

agora: muitos estudiosos têm-se debruçado sobre tal conceito e há um consenso de que este é 

muito antigo. Basta afirmar, pois, que a idéia de comunidade está associada à de solidariedade 

que por sua vez está vinculada ao conceito de ajuda mútua no sentido de ajudar por estar 
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pertencendo a esse ou aquele grupo comunitário. Com razão, a terminologia “comunidade” 

está associada a um viés positivo vez que remete a outra (família) que é nosso terceiro termo. 

Quanto ao conceito de família, vamos mobilizar àquele que vige atualmente, posto que 

as profundas transformações sociais sobrevindas de meados do século passado têm 

metamorfoseado a arquitetura familiar. Assim, a família contemporânea está marcadamente 

mudada e não mais é apenas a única forma de interação social ou de aglomeração econômica 

sustentável. Como afirma Pozzoli (2001): 

Na medida em que as criaturas são incapazes de sustentar-se por si mesmas, 
são conduzidas à formação de uma horda, uma associação, um grupo 

familiar. A associação constitui-se, desenvolve-se e mantém-se unida para 
que todos, conjuntamente, obtenham os meios de subsistência. Nessa 
comunidade todos são parentes, de modo que a família é a primeira e, 
inicialmente, a única relação social nas comunidades primitivas (ibidem, p. 
23, itálico do original). 
 

Em tal perspectiva, a família constituía-se em um espaço físico e social de proteção e 

guarda de todos os seus membros, abrigo seguro sob o qual era possível nascer, viver, 

reproduzir, trabalhar, amar e morrer sem maior medo de que dela se desagregar. A família, em 

geral era também associada à origem natal de seus membros. Enfim, a família não era apenas 

o meio era o fim. Isto significa dizer que a família era em si um poder instituído e respeitado 

por todos.  

O conceito atual de família rompeu com essa visão. Assim: 

Nesse cenário é que se insere a família contemporânea, fenômeno pautado 
por valores como a pluralidade, a igualdade entre filhos, entre cônjuges e 
companheiros, uma maior democratização das relações, menos baseadas no 
poder e hierarquia e mais no afeto, sendo este o motivo principal que, hoje, 
faz as pessoas se unirem em busca da felicidade, independentemente da 
existência de norma a chancelar legalmente essa união. (ALMEIDA, 2007, 
p. 80). 

 

Daí que a família não mais se enclausura em si mesma, e sim mantém contato 

permanente e intrínseco com o ambiente societal. É aqui que entra o quarto termo importante 

de nossa abordagem: a sociedade, que nos leva a pensar em um poder mais abrangente. Tal 

conceito dos que já discutimos o mais complexo porque totaliza todos os demais. Tal conceito 

apresenta-se, pois, de forma dinâmica e histórica como os demais já desenvolvidos. Para 

efeito de nossa análise é suficiente saber que a sociedade está intimamente ligada com o 

nascimento do Estado e com idéia de contrato social de Rousseau. Outra idéia que perpassa a 

concepção de sociedade é a de civilização. Não há sociedade desvinculada do composto 

civilizatório e da idéia de evolução social e progresso humano. 

Escola, comunidade, família e sociedade não podem ser compreendidas em separado. 

Pior: não podem ser dicotomizadas como se fossem categorias isoladas. Neste texto, 
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encetamos a incursão discursiva dessas palavras com a certeza de que dizem respeito aos 

homens e mulheres em diferentes habitus histórico. Assim, munidos dessa sistematização 

conceitual acerca dos termos-chave que servem de bússola ao nosso trabalho vamos ao tópico 

seguinte que trata especificamente do empreendimento realizado. 

 
2. DA ANÁLISE IMAGÉTICA: uma experiência metodológica no campo da formação 
docente 
 

De repente do riso fez-se o pranto/ Silencioso e branco como a bruma/ E das bocas 
unidas fez-se a espuma/ E das mãos espalmadas fez-se o espanto./ De repente da 
calma fez-se o vento/ Que dos olhos desfez a última chama/ E da paixão fez-se o 
pressentimento/ E do momento imóvel fez-se o drama./ De repente, não mais que de 
repente/Fez-se de triste o que se fez amante/E de sozinho o que se fez contente./ 
Fez-se do amigo próximo o distante/ Fez-se da vida uma aventura errante/ De 
repente, não mais que de repente. (VINÍCIUS DE MORAES). 

 

Esta abordagem metodológica foi experienciada em uma sala de aula do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. A disciplina “Organização e Gestão dos 

Processos Educativos” ofertada para o V período do referido curso tem como objetivo 

“Compreender e analisar a gestão e a organização da educação do sistema educativo brasileiro 

no atual contexto, a partir de um referencial teórico-metodológico que possibilite viabilizar a 

gestão democrática da escola, bem como a gestão dos processos educativos não escolares”.  

A partir disto planejamos no transcurso das aulas uma atividade que viabilizasse a 

compreensão da relação escola, comunidade e família com a utilização de uma mídia 

comunicacional moderna. Deste modo, nos apoiamos na linguagem imagética através da 

projeção e discussão do filme “Preciosa – uma história de esperança” com os educandos e 

educandas da referida disciplina. 

Entendemos por linguagem imagética àquela que se refere aos signos lingüísticos 

voltados para uma apreensão do real com base não somente na oralidade, em que se amplia a 

percepção do sujeito cognoscente acerca do ato de conhecer. Portanto, lidamos com a 

linguagem fílmica no sentido de que esta não reduz o verbo ao elemento estático do real, mas 

o põe em movimento.  

A imagem em movimento suscita não somente a materialidade significativa da 

temática, mas torna simbólico esse movimento. Assim, ao tratar da temática escola e família 

através desse filme fica claro que se amplia o campo de análise e adentra-se o mundo do real 

como se nele vivêssemos sem esperança. Para melhor compreensão do que expomos segue 

uma análise do filme. 
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2. 1. Preciosa - uma história de esperança 

Em Preciosa - Uma História de Esperança1, o segundo diretor negro da história a ser 

indicado ao Oscar, Lee Daniels2, a partir de um enredo aparentemente simplista, constrói uma 

forte crítica aos problemas da sociedade, não só americana, mas mundial. Com um 

encadeamento simples, embora denso, Daniels traça um retrato do mundo contemporâneo. 

Nada escapa ao olhar crítico do diretor, que dá ênfase, ao longo das cenas, aos efeitos de 

fissuras na regularidade social. É um filme contundente, a meio caminho entre a ficção e o 

documentário, um drama social e uma denúncia, assemelhando-se muito à realidade 

encontrada na sociedade brasileira. 

Por essas questões e pela excelente atuação dos atores, o longa-metragem Preciosa - 

Uma História de Esperança, já premiado no Festival de Sundance, com seis indicações em várias 

categorias, concorreu ao Oscar de melhor filme em 2010 e recebeu o Oscar de melhor atriz 

coadjuvante (Mo’Nique, no papel de Mary, a mãe de Preciosa), melhor roteiro adaptado e tem 

atraído às telas dos cinemas muitos espectadores e estudiosos. 

O filme pode ser considerado quase um documentário, tamanha profundidade de temas 

e situações. Isto se deve, entre outros aspectos, à visão realista presente no livro Push: a novel 

(1996), no qual foi baseado, lançado no Brasil pela Editora Record com o título Preciosa 

(1996). O livro da escritora americana Sapphire, que esteve durante semanas entre os livros 

mais vendidos da lista do New York Times, é um relato de suas experiências como assistente 

social em bairros pobres e violentos de Nova York. 

 O enredo gira em torna da triste história da vida da protagonista, Claireece Precious 

Jones (Preciosa), adolescente, 16 anos, pobre, negra, obesa, analfabeta, sonhadora, agredida, 

odiada, ridicularizada, explorada financeiramente e escravizada pela mãe, abusada 

sexualmente pelo pai desde os 3 anos, com o conhecimento da mãe, o que lhe rendeu: jamais 

ter tido um namorado; jamais ter sido beijada ou amada por ele; engravidar entre 11 e 12 anos 

e ser mãe da menina Mongo,  4 anos, aproximadamente, portadora de Síndrome de Down 

(Mongo é redução de mongolóide);  estar grávida do segundo filho, Abdul; ser portadora do 

HIV, que normalmente provoca imunodeficiência após o estado gestacional.  

                                                           
1 Título Original: Precious: Based on the Novel Push by Sapphire. Direção: Lee Daniels. Produção: Oprah 
Winfrey e Tyler Perry.  Intérpretes: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Rodney Jackson, Paula Patton, Mariah Carey e  
Lenny Kravitz 110min. EUA, PlayArt, 2009.    
2 “Nascido na Filadélfia, sofreu desde cedo o preconceito do pai, policial, por sua homossexualidade. "Ele me 
batia. Sei que me amava, mas achava que um cara negro e gay não ia sobreviver", disse o diretor ao The New 
York Times. "Meu pai podia ter ido para a prisão pelo que me fez, mas ao mesmo tempo me tornou durão. Eu 
nunca desisto. Nunca mesmo." (TOMAZZONI, 2009 p.1) 
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Ambientado em 1987, no Harlem, de maioria negra e latina, um dos subúrbios mais 

violentos e marginalizados de Nova York (EUA), as cenas aparentemente ficcionais mostram 

com relativa suavidade uma realidade que pode ser constatada em todo o mundo atual. 

Contundentes, poderiam chocar ainda mais, retratam bem as contradições presentes na 

sociedade contemporânea e podem ser analisadas à luz do funcionalismo de Émile Durkheim. 

 

3. A chave de leitura para entender a relação escola, comunidade, família e sociedade: 
“Preciosa” e a anomia de Durkheim 
 

Segundo Sabadell (2005) para Durkheim, o ser humano possui desejos ilimitados que 

muitas vezes não podem ser satisfeitos, daí a necessidade do cumprimento das normas sociais. 

Para a autora, Durkheim acreditava que “somente a sociedade pode impor regras, ou seja, 

colocar limites aos desejos ilimitados do indivíduo, propiciando um equilíbrio entre as 

necessidades pessoais e os meios disponíveis para obter satisfação.” (SABADELL, 2005 p. 

82) 

O não cumprimento das normas sociais era algo considerado negativo para Durkheim; 

assim, a anomia, entendida como a ausência ou o descumprimento da regras, poderia ser vista 

como desordem, como um indício de crise que no lugar de ajudar o indivíduo, poderia 

simplesmente destruí-lo. Em Durkheim a anomia  

corresponde a um “estado de desregramento”, falta de regulamentação, situação na 
qual a sociedade não desempenha o seu papel moderador, ou seja, não consegue 
orientar e limitar a atividade do indivíduo. O resultado é que a vida se desregra e o 
indivíduo sofre porque perde suas referências, vivendo num “vazio”. (DURKHEIM, 
2000 p. 315 apud SABADELL, 2005 p. 82) 
 

É por isso que, uma vez quebrada a regularidade social, a jovem Preciosa é expulsa da 

escola considerada regular e encaminhada a uma escola experimental, diferenciada, na qual 

poderia, por meio de um tratamento particularizado (re)inserir-se à sociedade.  

Somente na escola alternativa, que traz em si um nome também sugestivo, como os 

analisados no início deste artigo, Each one teach one (Cada um ensina um) é que, com a ajuda 

da professora consegue perceber-se como gente, como cidadã. O fundamento pedagógico da 

escola aproxima-se das idéias durkheimeanas, isto porque, “a crescente especialização das 

funções desempenha um papel amplo de integração do indivíduo no corpo social, 

possibilitando coesão e solidariedade social.” (LEMOS FILHO, 2009 p. 65) 

A este respeito, Diniz (2006 p. 103) afirma que numa perspectiva durkheimeana “[...] 

a “pressão social” seria a causa dos fenômenos humanos, de modo que as manifestações 
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superiores do pensamento não são produtos do indivíduo, mas da consciência coletiva.” 

Entendida em Durkheim como  

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à media dos membros de uma 
mesma sociedade forma um sistema determinado que tem sua vida própria; 
poderemos chamá-lo: consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem por 
substrato um órgão único; é, por definição, difusa em toda extensão da sociedade. 
(DURKHEIM, 1978 p. 40 apud LEMOS FILHO, 2009 p. 63) 

 

 

Tamanho é o poder da sociedade sobre os desejos individuais que o final do filme 

rompe com a idéia do The end hollywoodiano. Ao contrário de ser encontrada por algum 

produtor de Hollywood que a convidasse para realizar o sonho apresentado ao longo de todo o 

filme, Preciosa, assim como inúmeras outras tantas preciosas no mundo atual, caminha pelas 

ruas com seus dois filhos e decide que irá à faculdade. 

Mesmo chocando o grande público, que muitas vezes desconhece as idéias 

durkheimeanas, o final do filme é feliz! Mas com uma felicidade relativa, isto porque era a 

felicidade possível para a vida social da protagonista.  Para Durkheim, “no caso de uma 

brusca mudança das condições econômicas [ter o final feliz esperado: Preciosa ficaria rica, 

famosa e sairia do Harlem] os indivíduos perdem as referências anteriores e a sociedade não 

consegue imediatamente impor novas regras.” (SABADELL, 2005 p. 82) 

O par antitético normalidade x anormalidade (patológico) também é analisado por 

Durkheim, em especial, quando ele trata da questões da anomia. A relação incestuosa de 

Preciosa com o pai, a gula incentivada pela mãe, os abusos diversos sofridos pela adolescente, 

ao contrário do que para muitos são considerados anormais, em Durkheim, são exemplos de 

fatos sociais normais, uma vez que para ele “um fenômeno, mesmo quando agride os 

preceitos morais, pode ser considerado normal, desde que encontrado na sociedade de forma 

generalizada e desde que não coloque em risco a integração social.” (LEMOS FILHO 2009 

p. 67) 

 A justaposição de cenas do estupro e da excessiva ingestão de alimentos gordurosos, 

em uma alusão direta à gula recorrentes no filme são dois fatos sociais considerados normais 

para Durkheim. 

Haja vista os famosos casos de incesto ao longo de toda a história da humanidade. 

Édipo e Jocasta, muitos faraós no Egito Antigo e, inclusive alguns personagens bíblicos como 

Ló e suas filhas, Caim e demais descendentes de Adão e Eva, se uma análise de suas vidas de 

forma criteriosa e despida de dogmas cristãos for feita pelo leitor. 

Para Durkheim, o anormal não seria o incesto em si, mas suas altas taxas em dada 

sociedade e em determinado período de tempo. Na lógica durkheimeana, Lemos Filho (2009 

p. 68) diz que “o fato social normal é aquele que é geral, que é recorrente e que favorece a 
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integração social; o fato social patológico é excepcional, é transitório e põe em risco a 

integração social.”  

O fato social normal favorece a integração social, por oportunizar continuamente o 

reforço dos valores, costumes e tradições atingidos.  

 

3. CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi profundamente discutido em sala de aula a ponto de pensarmos 

em elaborar este texto no sentido de trazer outros elementos para discutir a relação escola e 

família por conseqüência discutir também o meio social e comunitário onde vivemos na 

contemporaneidade.  

É fato que atual política brasileira de educação prioriza a relação escola e comunidade 

em seu aparato institucional e mesmo legal, entretanto, não percebemos a organicidade dessas 

relações. Na grande maioria dos casos a escola está de um lado e culpa a família pelos 

possíveis fracassos dos seus rebentos e a família em outro, incapaz de compreender o papel 

que lhe cabe.  

Talvez, a reflexão de Durkheim que via a educação e a política como as forças morais 

capazes de ordenar a sociedade, amalgamar seus indivíduos e (re) integrá-los à sociedade 

possa nortear essa relação: “A educação é o fim e a fonte da moralidade (...) e a moralidade é 

a grande força coesiva da sociedade. A função básica da sociedade é justamente transmitir 

valores morais” (DURKHEIM, 1978 apud LEMOS FILHOS, 2009 p. 69). 

Fica claro ao longo da leitura dos textos, das discussões feitas em aula e após várias 

observações atentas do filme que Clareece Precious Jones é, sob todos os aspectos 

apresentados, e à luz dos principais pressupostos da obra de Émile Durkheim, tomando como 

base a reflexão sobre o funcionalismo por ele proposto, um problema social. E para retomar o 

equilíbrio social (quebrado pela instituição familiar), as demais instituições sociais são 

obrigadas a atuar diante do caso a fim de evitar o desregramento da sociedade como um todo.  

Assim, o Estado deve, como bem ilustra o enredo do filme, prestar assistência médica, 

educacional, social e psicológica à jovem, buscando a regeneração e inclusão social da 

mesma. A sociedade, como um todo, tem responsabilidade direta para com a jovem, 

prestando, dentro de suas atribuições, a assistência necessária, incluindo nisso também 

atitudes individuais de vizinhos, professores e demais familiares.  

A inclusão social de Preciosa exposta acima, entretanto, não pode ser vista em 

Durkheim como uma grande mudança, como uma transformação social em larga escala. Ao 
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contrário, por mais que a imagem do filme, também capa do livro de mesmo nome lançado no 

Brasil pela editora Record, apresente a protagonista com uma coroa e asas douradas de 

borboleta, em uma alusão explícita à metamorfose, a estreita ligação entre a cena inicial do 

filme e a última nos permite afirmar que a mudança na vida de Preciosa é cerceada, limita-se 

à readaptar-se à estrutura social vigente, à retomada da regularidade social. Por mais que 

tenha havido uma grande mudança em seu interior, o que a possibilitou dirigir sua vida, a ser 

sujeito, não mais objeto, a sua função como peça de uma engrenagem maior chamada 

sociedade, não lhe permite alçar grandes vôos, pois a análise funcionalista privilegia o estudo 

do todo (a sociedade) ao estudo das partes (os indivíduos). 

O certo é que no Brasil, temos muitas preciosas e muitos preciosos que precisam de 

nossa ação educativa. Pelos mais diferentes motivos figuram nas estatísticas oficiais seja 

como analfabetos, analfabetos funcionais, reprovados ou evadidos. Os números são ainda 

assustadores e a pergunta permanece no ar: como e quando vamos cuidar melhor de nossas 

crianças e adolescentes evitando que no futuro eles se tornem um peso morto para o Estado? 

A resposta, não temos, mas acreditamos que filmes como esse permitem refletir melhor tal 

situação. 

Além do mais é bom não esquecer também que as taxas de violência crescentes nos 

subúrbios, não só americanos, mas no mundo todo, são oriundas, muitas vezes, de lares 

destruídos, indivíduos sem assistência familiar, degenerados, de baixo nível de instrução, sem 

qualificação profissional, que vivem à margem e causam transtornos à sociedade diretamente 

com furtos, roubos, assassinatos, enfim, crimes contra o patrimônio e contra a vida, 

implicando incrementos significativos nos gastos com segurança pública preventiva e 

corretiva, inclusive com o sistema prisional. 

 

Referências  

 
ALMEIDA, Lara Oleques de. A função social da família e a ética do afeto: transformações 
jurídicas no Direito de Família. (Monografia - Direito) Marília, SP: [s.n.], 2007. 85 f. 
 
DINIZ, Maria H. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 20ª Ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2009. 
 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Coleção A Obra-Prima de Cada 
Autor. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
 
LEMOS FILHO, Arnaldo Lemos [et al]. Sociologia geral e do direito. 9ª Ed. Campinas, SP: 
Editora Alínea, 2009.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

 
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 12. 
ed. São Paulo: Cortez., 2006. 
 
POZZOLI, Lafayette. Maritain e o Direito. São Paulo: Loyola, 2001. 
 
PRECIOSA - Uma História de Esperança. Título Original: Precious: Based on the Novel 
Push by Sapphire. Direção: Lee Daniels. Produção: Oprah Winfrey e Tyler Perry.  
Intérpretes: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Rodney Jackson, Paula Patton, Mariah Carey e  
Lenny Kravitz 110min. EUA, PlayArt, 2009.    
 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira. A organização escolar. 20. 
ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2005.   
 
TOMAZZONI, Marco. "Preciosa" garantiu a Lee Daniels segunda indicação na história 
a um diretor negro. Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/. Acesso em 
04/04/2009. 
 

 

 

                                                           
i Doutora em Educação pela UNESP e professora Adjunta do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-
Graduação do Mestrado em Educação Brasileira da UFAL.  É líder do Grupo de Pesquisa sobre Estado, Políticas 
Sociais e Educação Brasileira. 
ii Doutora em Políticas Públicas pela UFMA e professora Adjunta do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-
Graduação do Mestrado em Educação Brasileira da UFAL. É líder Grupo de Pesquisa sobre Estado, Políticas 
Sociais e Educação Brasileira. 


