
 

 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

30ª REUNIÃO ANUAL: 30 anos de pesquisa e compromisso social 

 

Grupo de Trabalho Estado e Política Educacional – GT 5 

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO GT 5 NA 30ª R. A.  

Caxambu/MG, 7 a 10 de outubro de 2007. 
Sala de Convenções do Hotel Palace 

Coordenação: Gestão 2007-2008 

 

 

I – Identificação: GT 05 - ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

Coordenador: Antônio Lisboa Leitão de Souza (UFRN) 

Vice-Coordenador: Cleiton de Oliveira (UNIMEP) 

II – Caracterização:  

a) Dos Participantes:  O GT 05 – Estado e Política Educacional reuniu-se de 07 a 10 de outubro de 

2007, na Sala de Convenções do Hotel Palace, em Caxambu/MG, tendo uma lista de presença que 

acusa 237 participantes, o que representa um crescimento de 51,9% em relação ao público 

participante no ano anterior. Do total de participantes, 94 freqüentaram apenas um dia (grande 

maioria de estudantes não-sócios); 30 frequentaram dois dias; e os outros 113 foram 100% assíduos, 

de modo que tivemos uma frequência média diária de aproximadamente 177 pessoas. A partir da 

identificação desses participantes na lista de presença, constatamos a representação de 80 

Instituições, sendo IFES, IEES, PUCs, Universidades Católicas, Secretarias de Educação (Estaduais 

e Municipais ), Prefeituras municipais,  além de Fundações públicas de ES, Fundações de Pesquisa,  

IES privadas e o próprio MEC/Conselho Nacional de Educação.  

b) Das Instituições representadas : As Instituições de origem dos participantes foram:  

ANPAE; CEFET-RJ; CEFET-Macaé; CEFET-ES; CEE-ES;   FCC; FFCL-RP; FURB; MEC; PUC-SP; 

PUC-RIO; PUC-Campinas; PUC-MG; SME-Caxambu/MG; SEME-RJ; SEMEC-Cariacica/ES; SME-

Rio; SEDU-ES; UEFS; UECE; UERN; UEMS; UEMG; UERJ; UFAM; UFBA; UFSC; UFES; UFF; 

UFG; UFMG; UEM; UFMS; UFMT; UFPE; UFPI; UFRGS; UFRJ; UFRN; UFSC; UFRRJ; UFF; UFU; 

UFV; UFPA; UFPB; UFGD; UMESP; UNESA-RJ; UnB; UNESP-RC; UNESP-Marilia; UNESP-SP; 

UNICAMP; UNEB; UNIMEP; UNIGRANRIO; UNINOVE; UNICAPITAL; UNESA; UNISINOS; 

UPE; UNIRIO; UNISO; UPF; FE-USP; USP-RP; I. P.Freire; FURB-BH; PMCampinas; PMN; UTP-PR; 

FUA; UCDB; UESC-BA; F.S.Geraldo; FME-Niterói; FOC; E.M.P.C.A; UCM-RJ; FESEF. 
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III – Relação entre o programado e o realizado: 

As atividades do GT 05, durante a 30
a
 Reunião Anual, compreenderam a realização de: quatro 

sessões especiais, entre as apoiadas (3) e a organizada (1) em parceria com o GT12; UMA sessaão de 

trabalho encomendado; seis sessões de apresentação de trabalhos selecionados pelo comitê científico, 

sendo cada uma com duas comunicações, um debatedor e um coordenador. Não houve sessão de 

exposição de pôster, haja vista a não aprovação das propostas submetidas; um mini-curso;  uma sessão de 

avaliação e organização de atividades, cujas dinâmicas desenvolvidas são descritas a seguir; finalmente, a 

participação no ATO PÙBLICO comemorativo aos 10 anos de LDB, tendo sido a organização sob a 

responsabilidade da diretoria da anped. 

 1) SESSÔES ESPECIAIS : procurando aprofundar a interação entre os pesquisadores que fazem a 

ANPEd, os GTs que compõem a sub-área e propiciando a discussão interdisciplinar de temas e questões 

candentes da política educacional contemporânea, o GT 05 foi responsável pela organização de uma 

sessão em parceria com o GT12- Currículo, e apoiada por 5 outros GTs: trata-se da Sesão intitulada 

Política e Produção do Conhecimento, que contou com a participação do Prof. Dr. William Pinar 

(University of British Columbia – Canadá), na condição de expositor. Lamentavelmente, por razões 

superiores e de saúde, a outra componente da mesa (Profª Mª Beatriz Luce-UFRGS) não pode comparecer 

a Sessão, a qual contou com uma participação significativa e interativa por parte do público e foi 

realizada na Sala de convenções do Hotel Palace. Outras três Sessões tiveram apoio e colaboração do 

GT5 na sua organização: uma, proposta pelo FORPRED, teve como temática A Política de EAD, a pós-

graduação e a universidade aberta do Brasil,realizada no Salão Caxambú-Hotel Glória, contou com os 

seguintes expositores: Simão Pedro Marinho (PUC-MG), Luís Fernando Dourado (UFG) e Margareth Axt 

(UFRGS); outra sessão, proposta pelo GT11-Educação Superior, sobre A política e o caráter de cursos de 

pós-graduação em educação no contexto atual, foi realizada no Salão S. Lourenço-Hotel Glória e contou 

com os expositores Valdemar Sguissardi (UNIMEP), Diana G. Carvalho (UFSC) e Robert E. Verhine 

(UFBA);  e outra, proposta pelo GT 09-Educação e Trabalho, teve como tema Trabalho e carreira 

docente na educação superior. Esta sesão também foi realizada no Salão S. Lourenço e contou com ops 

expositores Hugo Aboites (UNAM-México), Roberto Lehrer (UFRJ) e João dos Reis da S. Júnior 

(UFSCar). Todas as sessões foram bem participadas, concorridas, tendo-se registrado uma presença 

significativa do público. 

2) TRABALHO ENCOMENDADO:  Atendendo aos encaminhamentos do GT na 29ª RA, foi 

encomendado um trabalho cuja temática versou sobre Pacto Federativo e Políticas Educacionais no 

Brasil. O convidado foi o Prof. Dr. Jorge Abrahão de Castro (IPEA/UnB), que apresentou um texto 

intitulado “Descentralização da educação pública no Brasil: evolução dos gastos e matrículas”, e teve 

como debatedora a Profª Drª Regina V. Gracindo (UnB). Após apontamento de algumas questões pela 
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debatedora,o coordenador da Sessão, Prof. Dr. Cleiton Oliveira (UNIMEP) deu sequência a discusão, 

facultando a palavra ao público, cujas intervenções muito contribuiram para o aprofundamento do debate  

sobre o pacto federativo e a responsabilidade para com a educação pública no Brasil. Houve grande 

participação do público, tendo sido um dos momentos bastante concorridos no âmbito do GT.  

3) Comunicações Apresentadas: Para organização temática dos trabalhos selecionados pelo Comitê 

Científico, o GT 5 promoveu as seguintes sessões de comunicações: a) Estado e Políticas Educacionais, 

que contou com a coordenação de Naura Syria Carapeto Ferreita (UTP/UFPR), e teve a profª. Sandra 

Maria Zákia Lian Sousa (FEUSP) como debatedora de dois trabalhos; b) Escola, Políticas e Práticas 

Democráticas, que foi coordenada pela profª Marisa Ribeiro Teixeira Duarte (UFMG) e teve como 

debatedor dos trabalhos o prof. Benno Sander (UFF/Anpae); c) Políticas Educacionais e Procesos de 

Participação, coordenada pela profª Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS), e teve como debatedor 

dos trabalhos o prof. Erasto Mendonça (UnB); d) Autonomia Escolar e Gestão Democrática, coordenada 

pela profª Theresa Maria de Freitas Adrião (UNESP), e teve como debatedor dos trabalhos a profª Dalila 

Andrade de Oliveira (UFMG); e) Políticas Educacionais, Programas e Instituições, coordenada pela 

profª Maria Gláucia Menezes Teixeira Albuquerque (UECE), contou com o Prof. Romualdo Portela 

(FEUSP) como debatedor dos trabalhos; e f) Administração e Financiamento da Educação: políticas e 

conceitos, que foi coordenada pelo prof. Miguel Henrique Russo (UNINOVE) e teve o prof. José 

Marcelino de Rezende Pinto (USP-RP) como debatedor dos dois trabalhos. 

Em termos quantitativos, ressaltamos que dos 57 Trabalhos (incluindo a proposta de mini-curso) 

recebidos via portal pela secretaria da anped, 09 (nove) foram rejeitados na forma (fora de padrão)  e 48 

foram ecaminhados para avaliação, dos quais o Comitê Científico aprovou 13 e, destes, 5 foram 

recomendados para publicação na RBE; 02 (dois) trabalhos foram rejeitados por quebra de anonimato e 

outros 12 ficaram como excedentes. Os demais foram negados. Entre os excedentes, o primeiro foi 

convocado para ser apresentado na 30ª RA, haja vista uma desistência confirmada junto a secretaria em 

tempo hábil. 

Quanto aos 09 (nove) Pôsteres submetidos para a devida seleção, 02 (dois) foram rejeitados na forma, 

enquanto os demais foram rejeitados, não tendo havido, desta forma, apresentação de trabalhos nesta 

modalidade, no âmbito do GT5, durante a 30ª RA  

4) MINICURSO :  O mini-curso de responsabilidade do GT teve como tema Metodologia da Pesquisa 

em Política Educacional, e foi organizado e desenvolvido pelas professores Lourdes Marcelino Machado  

– com ausência justificada por razões de saúde; Graziela Zambão Abdian Maia e Celestino  Alves da 

Silva Júnior todos da UNESP-Marília. O mini-curso se deu em dois dias, com 4hs/aula e teve todas as 

vagas preenchidas. 

5) SESSÃO DE AVALIAÇÃO DO GT: 
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A Sessão de avaliação do GT ocorreu na segunda parte da manhã do dia 10/10/07, na Sala de Convenções 

do Hotel Palace, momento em que o coordenador, Prof Antônio Lisboa Leitão de Souza, e o vice-

coordenador, Prof. Cleiton Oliveira, apresentaram a proposta de pauta, que foi aprovada pelos presentes. 

Eis a PAUTA que foi seguida após os informes da coordenação do GT: 

1. Avaliação: 

1.1 – Organização e funcionamento do GT na 30ª RA; 

 1.2 – Quantidade/Qualidade de trabalhos; experiência c/ „debatedor‟; 

 1.3 - Prioridade temática ou livre demanda para o GT na 31ª RA? 

 1.4 - Escolha de mini-curso (que tema ?) ou livre demanda? 

 1.5 - Sugestões/Definições para GT na 31ª RA:  

  a) Trabalho encomendado (sugestão de tema e nomes); 

  b) Sessões especiais (temáticas e nomes); 

2. Escolha dos membros do Comitê Científico = funções/condições; (*ver lista) 

3. Procedimento no envio de trabalho via portal (SIMULAÇÃO e resultados quanto a possível redefinição 

das sub-áreas); 

4. Participação coletiva e discussões: página, grupo de e-mail, boletim eletônico informativo; 

5. Realização de INTERCÂMBIO: é possível?  

Temática; Período; Estrutura; Instituição anfitriã...; 

6. Sugestões para 31ª RA = tema central, dinâmica/estrutura, sessões especiais (1 p/ cada 2 GTs) 

7. Moções 

8. Outros 

 
1. AVALIAÇÃO: neste tópico, foram várias as contribuições críticas dos colegas, as quais, após as 

devidas dicussões e encaminhamentos, podem ser sinteticamente apresentadas assim: 

 Necessidade de maior tempo para apresentação e debate do Trabalho Encomendado e 

disponibilização do respectivo texto-base com antecedência, para o coletivo do GT, de modo a melhor 

suscitar as questões/contribuições para reflexão; 

 Acordo quanto a manutenção do limite de até 12 (doze) trabalhos/comunicações, continuando com a 

figura do debatedor, mas esclarecendo bem seu papel como interlocutor mais privilegiado que destaca 

ou aponta, no texto, algumas questões  para o debate com o coletivo, não como arguidor da 

comunicação, e com um maior limite de tempo; 

 Necessidade de maior rigor no controle do tempo por parte dos coordenadores de mesa, no sentido de 

garantir espaço para o debate; 

 Necessidade de valorização dos pôsteres como espaço de socialização de experiências de pesquisas, 

indicando-se um coordenador/interlocutor ad hoc para interação com os respectivos autores quando 

da exposição. Deve-se considerar como critério de avaliação dos pôsteres, além dos aspectos formais, 

o status de “pesquisa em desenvolvimento” na área; 

 

Para a Sessão Especial, a coordenação reforçou orientação oriunda da reunião entre Diretoria e 

Coordenadores de GTs/Ges, no sentido de ser este um espaço de reflexão que deve atingir um coletivo  

maior de participantes das RA, indo além dos interesses específicos de cada GT. Além disso, destacou a 

definição de que, quando da reunião anual preparatória (entre Diretoria e coordenadores), cada dois GTs 
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poderiam definir uma proposta de tema para Sesão Especial, de modo a melhor se administrar as tensões 

em torno desses espaços e termos melhores condições de planejamento da RA. Neste sentido, nosso GT 

fez uma série de sugestões temáticas, em torno das quais deve ser definida uma Sessão Especial em 

parceria com outro GT, possivelmente da sub-área. Foram as seguintes: 1) Avaliação de Políticas  

Educacionais: questões teóricas e metodológicas; 2) Sistema Nacional de Educação versus Sistema único 

de saúde: Estado e políticas {caso haja definição desta temática, já foi sugerido o nome do Prof. Luís 

Antônio Jorge, para discussão relativa ao SUS}; 3) Políticas Educacionais, Justiça Social e Pacto 

Federativo {a idéia aqui é dar sequência à discussão iniciada pelo trabalho encomentado, agora sob uma 

perspectiva mais político-filosófica/conceitual}; 4) Pacto Federativo e Sistema Nacional de Educação 

{esta sugestão tem a perspectiva de continuidade das discussões iniciadas no âmbito do GT5 acerca do 

pacto federativo, mas enfocando a dimensão do Sistema Nacional de Educação. Em não sendo definida 

como Sessão Especial, que o seja como Trabalho Encomendado. Neste caso, já foram sugeridos alguns 

nomes para exposição e debate: Dermeval Saviani, Marta Arretch, Carlos Roberto J. Cury, Roberto 

Romano} Público não-Estatal, a partir do qual se discutiria a crise da regulação estatal, da regulação de 

base burocrática-administrativa, além da questão das parcerias público-privado (PPPs). 2) A qualidade da 

produção da pós-graduação em educação no Brasil atual. 

O Coletivo do GT ainda apontou como imprescindível a realização de um  Intercâmbio dos 

pesquisadores, preferencialmente em torno da temática “Metodologias e Qualidade em Pesquisa 

Educacional”. O período proposto para realização do Intercâmbio foi o mês de maio de 2008, tendo a 

profª Márcia Ângela Aguiar já se prontificado a articular/fomentar, junto com a coordenação do GT, as 

condições necessárias para sua viabilização junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE 

(provável anfitriã) e/ou outros órgãos oficiais. 

Para o Mini-curso durante a 31ª RA, definiu-se o seguinte tema como prioritário: “avaliação em políticas 

públicas de educação. 

 

2. COMITÊ CIENTÍFICO-CONSULTORES AD HOC: 

 Foram prestados alguns informes-recomendações pelo representante do C.C. acerca do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, a partir do que foi feita uma breve avaliação sobre trabalhos 

submetidos, procedimentos, cuidados quanto a forma, identificação de autorias etc. 

 Os membros do Comitê Científico foram renovados, considerando-se que os dois membros atuais 

(Antônio Cabral Neto  e Dagmar Zibas) já cumpriram os dois anos de mandato. Assim, para os 

próximos dois anos foram eleitas as professoras Lisete Regina Gomes Arelaro (FEUSP) e Janete 

Azevedo (UFPE), como titular e suplente, respectivamente. 

 Quanto aos Consultores Ad Hoc, nenhum demonstrou interesse em deixar a função, tendo 

permanecido o mesmo coletivo eleito na 29ª RA, agora acrescido, por aclamação do coletivo, pelo 

prof. José Marcelino R. Pinto (USP-RP). 
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Pelo adiantado da hora, e considerando que ao longo da avaliação outros pontos da Pauta proposta foram   

tratados, a coordenação do GT agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão de avaliação 

do GT5 na 30ª RA.  

 

Caicó-RN, aos 20 de novembro  de 2007. 

 

Antônio Lisboa Leitão de Souza (UFRN) – Coordenador 

Cleiton de Oliveira (UNIMEP) – Vice-Coordenador 

 


