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O campo de estudos sobre as políticas públicas evoluiu ao longo dos séculos XX e XXI de modo reflexivo aos movimentos
pendulares de maximização e minimização do tamanho do Estado nos contextos nacionais, apresentando um conjunto peculiar
de instrumentos teórico-metodológicos multidisciplinares com finalidades não apenas descritivas, mas também prescritivas em
uma realidade permeada pela complexidade. Partindo de reflexões do campo de Políticas Públicas, a presente obra, intitulada
“As Políticas Públicas frente à Transformação da Sociedade 2”, configura-se por robusta coletânea de pesquisas empíricas
relacionadas às áreas de Educação e Saúde, as quais possuem ricas e diferenciadas abordagens por meio de recortes
metodológicos e teóricos próprios, demonstrando assim a riqueza do campo de estudos de políticas públicas. Estruturado em 22
capítulos, o livro é o fruto de um trabalho coletivo de um perfil plural de profissionais comprometidos com os estudos empíricos de
políticas públicas, o qual é caracterizado pelas distintas experiências de 48 pesquisadoras e 13 pesquisadores oriundos,
nacionalmente, de todas macrorregiões brasileiras (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte), e, internacionalmente, da
Colômbia. A organização desta obra obedeceu a um sequenciamento temático, de modo que apresenta uma panorâmica
visualização das mais clássicas políticas sociais por meio, respectivamente, um eixo de discussões sobre políticas públicas
relacionadas à Educação nos primeiros 12 capítulos, e um segundo eixo temático de discussões na área de Saúde nos 10
capítulos seguintes. No primeiro eixo, a temática educacional é explorada por meio de capítulos que versam sobre assuntos
variados, como política educacional nacional, ensino básico, ensino médio e ensino superior, representações visual e de
competências linguístico-comunicativas, enfoques gerenciais na educação, equipes multidisciplinares e monitoria colaborativa no
contexto educacional. No segundo eixo, a Saúde é explorada desde enfoques macroanalíticos que exploram políticas nacionais
específicas, gestão na Saúde Pública zika vírus no Brasil ou sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) até se chegar a enfoques
microanalíticos de estudos de casos em ambiente hospitalar ou em unidades sanitárias ou mesmo sobre participação discente em
diferentes estados brasileiros. Com base nestes 22 capítulos, este livro apresenta variadas discussões sobre a realidade da
Educação e da Saúde em suas matrizes como políticas públicas centrais no contexto do welfare state brasileiro, Estado de Bem
Estar Social, em plena dinâmica de mutação que combina a hibridez sociocultural de tradicionalismos e novidades, bem como
continuidades e mudanças. Diante das diferentes contribuições ora apresentadas em linguagem fluida e acessível, este livro é
direcionado para um amplo público leigo ou mesmo para profissionais e acadêmicos que buscam a especialização, razão pela
qual estão todos convidados a explorarem o campo das políticas públicas em Educação e Saúde à luz de uma instigante leitura
multidisciplinar fundamentada por diferenciadas análises e por um pluralismo teórico-metodológico que visam apreender a
complexidade das realidades empíricas.
????????????Práticas inclusivas no ensino de ciências e biologiaPimenta Cultural
Organizador: Andressa A. de Oliveira ? A obra “Práticas Inclusivas no ensino de Ciências e Biologia” reúne cinco artigos de
pesquisadores de alguns estados e instituições brasileiras. O objetivo em organizar este livro foi o de contribuir para o campo
educacional e das pesquisas voltadas aos desafios educacionais, em especial aos desafios encontrados no ensino de Ciências e
Biologia na educação inclusiva. Editora: Pimenta Cultural (2020) ? ISBN: 978-65-88285-16-9 (eBook) 978-65-88285-15-2
(brochura) ? DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.169
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