Intercambio do G5- 2018 - VERA BRITO
Os membros do GT presentes acataram a proposta do Prof Cleiton de Oliveira de transformar o
Intercâmbio em homenagear à professora Vera Brito, falecida recentemente, cuja a importante
atuação no âmbito do GT e da ANPED é reconhecida por todos.
Organização do Evento
COORDENAÇÃO GERAL: Theresa Adrião e Luciana Marques
Coordenação Local
Rodrigo Pereira (UFBA)
Marta Lícia de Jesus (UFBA)
Emilia Peixoto (UESC/ANPAE)
Comitê científico
Marta Lícia de Jesus (UFBA) – Coordenadora
Pareceristas AdHoc
Amali Mussi (UEFS)
Antonia Almeida Silva (UEFS)
Emilia Peixoto Vieira (UESC)
Gabriela S. Rêgo Pimentel (UNEB/Barreiras)
Gilvanice Museal (UFBA)
Lanara Guimarães de Souza (UFBA)
Maria Couto Cunha (UFBA)
Marlene dos Santos (UFBA)
Micaela Balsamo (UFBA)
Rejane Alves (UFBA)
Roberto da Cruz Melo (IFBA)
Silvia Maria Leite (UFBA)
Solange Mary Moreira Santos (UEFS)

Síntese e Encaminhamentos
Nos dias 12 e 13 de março, na Faculdade de educação da Universidade Federal da Bahia
– UFBA, realizou-se o intercâmbio do GT 05/2018- VERA BRITO com a temática Reflexões sobre
o Estado Capitalista Hoje.

Abrindo a programação do Intercâmbio realizou-se uma Conferência Livre da
CONAPE 2018 organizada na forma de Mesa Redonda integrada por: Profª. Márcia Ângela
Aguiar, representando o CNE; Prof. Luís Dourado, representando o Fórum Popular de Educação,
Profª. Andrea Gouveia, representando a ANPED e Prof. Luís de Souza Júnior, representando a
ANPAE, com coordenação do Prof. Juca Gil da UFRGS e relatoria das Profªs Nalu Farenzena da
UFRGS e Emília Peixoto da UESC.
Ainda no dia 12, contou-se com a mesa redonda “A natureza do Estado
Contemporâneo”, composta pelo Prof. Reginaldo Moras- UNICAMP e pela Profª. Vera Peroni –
UFRGS/GT5, tendo como debatedora a professora Janete Azevedo da UFPE/Gt5. As atividades
foram coordenadas pela Profª Ântonia Almeida da UEFS/Gt5 e relatadas pelo Prof. Romualdo
Portela- USP/Gt5.
No dia 13, as atividades se iniciaram com a mesa “Estado e Sociedade: novas ou
renovadas relações?”, composta pelo Prof. Mauro Castelo Brando –UFPBA/GT5 e pela Profª.
Lisete Aleralo – USP/Gt5, tendo como debatedora a Porfª Teise Garcia da USP/GT5. A atividade
foi coordenada pelo Profª. Antonio Lisboa da UFCG/GT5 e relatada pela Profª Regina Cestari da
UCDB/Gt5.
A última sessão “Alterações nos marcos regulatórios e consequências para as políticas
públicas” resultou das apresentações dos Profs. Salomão Ximenes - UFABC /GT5 e Gilda Araújo
– UFES/GT5 tendo sido coordenada pela Profª Maria Dilnéia Espíndola da UFMS/GT5 e relatada
pela Profª. Adriana Dragone da UFPR/GT5.
Foram apresentados 15 pôsteres cujo conteúdo, na forma de Resumo expandido, estará
disponível na página da UFBA para consulta, cabendo à Comissão Organizadora Local informar
à Anped o link para consulta.
A última atividade do Intercambio consistiu em encaminhamentos e sugestões para organização
de nossa Reunião Nacional, os quais serão objeto de tratamento mais detalhado durante a
organização da REUNIÃO
a. Temas a serem considerados no diálogo com a subárea e com o próprio GT
i. - financeirização econômica e da educação;
ii. - alterações nos marcos regulatórios e consequências para as políticas
públicas e para o federalismo
iii. - ação do Estado em contexto de incertezas
b.

Levantou-se preocupações com a emergência de novos temas em razão da
dinâmica conjuntural, o que exigiria do GT atenção ao contexto político mais
amplos. Nesta direção mencionou-se temas como: residência pedagógica e
política de formação; voluntariado na educação; paradigma do direito à
aprendizagem X o paradigma do direito à educação.

c. Minicurso: Considerou-se que o
pesquisadores em formação "inicial”

Minicurso deverá

Sugestão de temas:



Laboratório de dados/Nupess-UFPR
Pesquisa em Política Educacional -

voltar-se

para

Para Sessão Conversa ou outra oportunidade na Reunião Nacional
À semelhança do que ocorre com a avaliação dos Programas de Pós, e dado que a Anped
é constituída por sócios individuais, sugere-se discussão sobre os critérios adotados pela área
para avalição de Projetos de Pesquisa e Bolsas submetidos ao CNPq e à CAPES
Sobre o funcionamento do GT -5
1-

Propôs-se colocar na página do GT ou da Anped o link para o Laboratório de Dados
Educacionais (Nupe/UFPR);
2- Discutiu-se mais uma vez, sem deliberação, a minuta sobre o Regimento dos GTs, que será
objeto de deliberação na Próxima Reunião Nacional;
3- Frisou-se a necessidade de atualizar, com base na frequência às reuniões nacionais, o grupo
de discussão virtual do GT5, de modo a garantir a qualidade política e institucional das
consultas realizadas por meio eletrônico. Retomou-se proposta definida em nossa reunião
nacional de tomar como base a frequência nas duas últimas reuniões. O Prof. Rodrigo
Rodrigues do IFES estará à frente desta empreita, a quem, desde já agradecemos.

Em diálogo,
Abril, 2018
Theresa Adrião e Luciana Marques
Coordenação do GT5

