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Resumo
Este presente trabalho se integra como uma pesquisa realizada enquanto bolsista,
ao decorrer do ano de 2013. Desse modo foi traçado como objetivo primordial
realizar um levantamento acerca da atuação do poder legislativo nas políticas
publica voltado para a educação dentro do município de São Gonçalo, Rio de
Janeiro. Assim este presente trabalho parte primeiramente de um levantamento de
dados das ultimas três eleições a fim de realizar uma cartografia de “influencia” dos
partidos políticos nas diferentes áreas de São Gonçalo. A partir de esses dados
realizar um levantamento da atuação da câmara de vereadores, identificando como
estes atuam no que diz respeito as políticas publicas de educação, analisando se
estes seguem o que é determinado pelo plano municipal de educação (PME/SG), e
pelas diretrizes do partido.
Introdução
O município de São Gonçalo encontra em tempos atuais como o segundo
maior colégio eleitoral do Estado, perdendo apenas para a cidade do Rio de Janeiro,
desse modo pode ser compreendido como um município estratégico para os
partidos políticos. Apesar de se encontrar como segundo município mais populoso
do Estado Rio de Janeiro, São Gonçalo ainda não apresenta grande destaque no
cenário Estadual e se encontrando em uma posição econômica estagnada. A partir
disto compreende-se que este segue as linhas comuns dos municípios no Brasil,
que apresentam períodos de grande brilho econômico entremeados por períodos de
decadência e estagnação econômica. Entretanto, existe uma expectativa de
crescimento no município Gonçalense com a implantação do COMPERJ (Complexo
Petroquímico) em Itaboraí que vai impactar, dentre outros elementos, a economia da
cidade.
Objetivos principais
Identificar e analisar os movimentos engendrados pelo "poder local", designação

compreendida na pesquisa, a partir dos autores estudados, como um conjunto de
relações de forças produzidas em um determinado território entre governos locais e
sociedade civil, cujas relações de poder e representação de interesses em ações de
políticas são continuamente construídas e disputadas em face às reivindicações e
demandas relativas aos direitos sociais e, em particular, o direito à educação;
Analisar as ações engendradas pelos gestores públicos da educação e movimentos
sociais dirigidas à educação no município de São Gonçalo-RJ;
Compor e tornar público dois bancos de dados sobre as ações desenvolvidas pelo
poder local com vistas a contribuir para análise das políticas públicas educacionais
na cidade;
Metodologia
Do ponto de vista metodológico foi realizado primeiramente um levantamento de
dados das ultimas três eleições a fim de realizar uma cartografia de “influência” dos
partidos políticos nas diferentes áreas de São Gonçalo. A partir de esses dados
realizamos um levantamento da atuação da câmara de vereadores, identificando
como estes atuam no que diz respeito às políticas públicas de educação,
analisando se estes seguem o que é determinado pelo plano municipal de
educação (PME/SG), e pelas diretrizes do partido, promovendo sempre um dialogo
com autores que tem problematizado as políticas publicas em educação no
contexto de reforma do Estado, instituído pela Constituição federal de 1988,
sobretudo no que diz respeito ao papel dos municípios na gestão das políticas
publicas educacionais locais.
Desenvolvimento
O trabalho vem sendo desenvolvido com dificuldades, devido à pouca informação
que é possível obter observando o site da prefeitura. Entretanto apesar das
dificuldades, vem sendo possível observar como é pouco considerada as políticas
publicas de educação dentro do município, uma vez que nos últimos oito anos
apenas quinze leis que abrangiam a questão da educação foram aprovadas pelo
legislativo, sendo a maior parte desta sendo de pouca importância para o
desenvolvimento mais apropriado da educação dentro do município.

Resultados provisórios
Os resultados parciais da pesquisa indicam que a atuação do legislativo no
município de São Gonçalo é muito pouco relevante, tendo nos últimos anos atuado
pouco nessa área especifica. Desta forma buscaremos dar continuidade com o
estudo sobre a atuação do legislativo no município gonçalense visando investigar se
haverá nessa nova gestão uma mudança nessa atuação, uma vez que a educação
no município de São Gonçalo – RJ se encontra bastante deficitária, e sem
perspectiva de mudança.
Considerações finais
Nesse pouco tempo de estudo podemos concluir que a Câmara municipal de São
Gonçalo – RJ nas duas últimas gestões vem atuando pouco no que diz respeito às
Políticas Publicas de Educação, tendo sancionado apenas 16 leis que tangem a
questão. Assim é também é possível observar que apesar de ter tido seu inicio à
pouco tempo (seis meses), a nova Câmara municipal que teve seu quadro quase
que completamente alterado segue um caminho parecido, uma vez que nesses seis
meses ainda não foi aprovada nenhuma lei que abranja a área estudada nessa
pesquisa, fazendo levantar a questão de qual a prioridade política dos grupos que
detém o poder no município de São Gonçalo – RJ.
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