
 

 

RELATÓRIO DA 35ª. REUNIÃO ANUAL 

 1 – Identificação GT05 - ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

Coordenadora: Andréa Barbosa Gouveia (UFPR) 

Vice-Coordenadora: Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS) 

2 – Caracterização 

Participantes: Nossa reunião contou mais uma vez com uma participação expressiva, 

foram 184 pessoas, destas 85 associados, 54 estudantes (sendo 22 estudantes 

associados e 32 estudantes não associados) e 47 não sócios. Destaca-se que houve 

uma concentração muito expressiva de participação no trabalho encomendado do GT 

e nas duas sessões especiais em que o GT 5 esteve envolvido diretamente. 

Instituições Representadas: aproximadamente 42 instituições representadas entre 

Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior, Associações, Sindicatos e 

Secretarias de Educação. 

  

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT, 
constante nos anais da 35ª. RA) 

a) Sessões Especiais 

O GT 5 participou de duas sessões especiais que tiveram uma participação 

expressiva. A primeira dedicada à discussão acerca dos “desafios metodológicos da 

pesquisa em política educacional” contou com a participação dos professores Licínio 

Lima (indicação do GT ensino superior) e Maria Ciavatta (indicação do GT trabalho e 

educação). A indicação do GT 5 havia sido a professora Angela Maria Martins, 

entretanto por problemas com sua passagem inicialmente, e posteriormente por 

razões pessoais, a professora não pode comparecer. A coordenação do GT convidou o 



 
professor Ângelo Ricardo de Souza da Universidade Federal do Paraná para substituí-

la, o que garantiu a diversidade de olhares sobre a temática na sessão especial e 

contribuiu na qualidade dos debates. Destaca-se ainda que a professora Angela Maria 

Martins encaminhou no tempo adequado o texto completo para a publicação nos 

anais. 

A segunda sessão especial da qual o GT participou diretamente tratou do Plano 

Nacional de Educação. Nesta sessão o GT foi representado pelo professor Luis Dourado 

e na coordenação da sessão pela professora Maria Dilneia Espindola Fernandes. 

Destaca-se que nas duas sessões o espaço físico para os participantes deixou a 

desejar em razão ser pequeno para comportar o número de pessoas presentes.  

b) Trabalhos Encomendados 

O trabalho encomendado do GT foi apresentado pelo Prof. José Marcelino 

Rezende Pinto (USP/RP) e teve como debatedor o Prof. Romualdo Portela de Oliveira 

(USP/FE). Novamente o espaço físico para os participante deixou a desejar em função 

do tamanho. A avaliação foi de que pudemos aprofundar de maneira adequada uma 

temática que é cara ao GT, o financiamento e a qualidade da educação. Foi consenso 

que esta estratégia de encomendar trabalhos para discussão aprofundada com 

participantes do GT tem sido positiva. 

c) Comunicações Orais 

Todos os autores compareceram para apresentação dos trabalhos. A avaliação 

geral foi que tivemos uma reunião com boa qualidade de apresentações e bons 

debates. 

d) Minicurso 

O minicurso foi encomendado pelo GT com a temática definida na última 

reunião: avaliação de sistemas de ensino e os desafios para a pesquisa. O minicurso foi 



 
desenvolvido pela professora Dirce Nei Teixeira de Freitas (UFGD) e teve uma 

participação expressiva. 

 

 

 

 

4 – Composição do GT para 2013 – Eleição no GT 

4.1 Coordenação 

Foram eleitas para a próxima gestão as professoras Maria Dilnéia Espíndola 

Fernandes (UFMS) como coordenadora e Teise de Oliveira Guaranha Garcia (USP-RP) 

como vice-coordenadora. 

4.2 Ad hocs 

Fizemos a renovação do grupo de ad hocs, e por sugestão dos membros do 

Comitê Científico do GT, optamos por ampliar o número de membros ad hoc para 

garantir uma quantidade menor de trabalhos por avaliador, visto a demanda crescente 

de trabalhos no nosso GT, assim foram eleitos ad hocs: José Marcelino Rezende Pinto 

(USP-RP); Romualdo Portela de Oliveira (USP); Vera Brito (UEMG); Miriam Fábia Alves 

(UFG); Cleiton de Oliveira (UNIMEP); Vera Peroni (UFRGS); Elton Luiz Nardi (UNOEST); e 

foram reconduzidos Dirce Nei Freitas (UFGD); Ângelo Ricardo de Souza (UFPR); Marisa 

Duarte (UFMG) e Magna França (UFRN).  

4.3 Comitê Científico 

Não tivemos mudança no comitê científico.  

5 – Avaliação da Reunião 

5.1  Avaliação da 35ª RA 



 
Na avaliação da reunião destacou-se a positividade da rotatividade de lugar 

para a realização e o quanto isto tem contribuído para democratizar a participação. Em 

termos da qualidade da programação, a única avaliação negativa foi da palestra de 

abertura, avaliou-se que o convidado não tratou da temática proposta. Avaliou-se que 

o cumprimento dos horários da programação foi positivo. 

Destacou-se que o credenciamento poderia manter-se aberto durante a sessão 

de abertura para garantir que mais participante estejam credenciados para o inicio dos 

trabalhos no primeiro dia de sessão no GT. 

5.1.1 Infraestrutura 

 Houve muitos registros de problemas com a infraestrutura geral do evento: 

tamanho dos espaços (abertura, para as sessões especiais, para o trabalho 

encomendado do GT), destacou-se ainda o problema com a dificuldade de trânsito nas 

dependências do hotel que sediou a reunião e os constrangimentos que sofreram as 

pessoas que buscavam espaços livres para reuniões informais de grupos de pesquisa, 

prática comum e muito positiva historicamente nas reuniões da ANPED. 

Especificamente, no trabalho do GT tivemos um problema adicional que foi o 

tempo para a reunião de avaliação, ainda que tenhamos programado dois momentos, 

haviam muitas questões para avaliar e planejar e o processo eleitoral no GT, como 

estávamos numa sala que precisava ser desmontada para as assembleias, isto 

apressou os debates e inviabilizou algumas questões, por exemplo, pela primeira vez 

não conseguimos apreciar moções na reunião do GT.  

 

5.2  Avaliação do GT 

 Avaliou-se positivamente o trabalho no último período do GT com a realização 

de mais um Intercâmbio, desta vez na UNICAMP com a temática Público e Privado em 

Educação. A coordenação registrou um agradecimento especial aos membros do GT, 

professores da UNICAMP que assumiram de maneira efetiva a coordenação do evento. 



 
 

 6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 36ª RA 

  

6.1  Programação para 2013 

Quanto à programação do GT: 

Para o Minicurso, proposta de manutenção da forma encomendada, tendo 

como possibilidade de temática a metodologia de pesquisa quantitativa na educação. 

Sugestão de convidados: Francisco Soares (UFMG). Maura Paula Fermina (SEAD). 

Thiago Alves (UFGO). 

Para as sessões especiais: avaliar a possibilidade de uma discussão com o GT de 

sociologia para a discussão das questões de desigualdade educacional. Indicou-se 

como temáticas para a próxima reunião também: a política de ensino superior e o 

Pacto de Bologna; Avaliação do trabalho docente (sugestão Lucia Neves- Fiocruz); 

política para o ensino médio (diretrizes e o acesso ao ensino superior). 

Para o trabalho encomendado: condição docente e trabalho docente, 

possibilidade de debate com Lúcia Neves da Fiocruz. 

 

6.2  Sugestões para 36ª RA 

Quanto a organização geral da próxima Reunião Anual sugere-se: 

 priodade para pessoas da área da educação para a abertura.  

 Tema da abertura que articule o debate sobre educação e 
desigualdades. Sugestão de palestrantes: François Dubet ou Marcel Crahay. 

 A assembléia não deve concorrer com outras atividaes, sugere-se que 
seja prevista para o período da tarde para garantir maior particpação. 

7 – Informes 

Sem informes  



 
  

 


