
 

 

Relatório da 36ª. Reunião Nacional 

Grupo de Trabalho – GT 00 

 

1 – Identificação 

 

 1 – Identificação GT 5 - ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

Coordenadora: Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS) 

Vice-Coordenadora: Teise de Oliveira Guaranha Garcia (USP-RP) 

 

2 – Caracterização  

a) Participantes 

A reunião contou com a participação de 252 pessoas, destacando-se a forte 

presença de estudantes, conforme se verifica abaixo: 

Segmento participantes 

Associados 77 

Não associados 49 

Estudantes associados 39 

Estudantes não 

associados 

76-64 

ouvintes 11 

Total  252 

 

A lista de presença do GT registra a participação de estudantes não associados em 

número quase idêntico aos associados. Observa-se que muitos dos participantes 

registraram duplamente sua condição: como não associados e como estudantes 

não associados. Neste caso, consideramos a especificação “estudantes não 

associados” para efeito de contabilização. Se desconsiderarmos a duplicidade, 64 

participantes declararam ser estudantes sem associação.  

Em relação ao registro da reunião anterior (2012) observamos: 



- o número total de participantes foi maior: 184 pessoas em 2012 e 252 pessoas em 

2013; 

-o número de associados participantes que não se declaram estudantes foi 

ligeiramente inferior a 2012; 

- o número de associados quando considerados os estudantes que se declararam 

nesta condição, ampliou-se em relação a 2012; 

- a participação de estudantes, associados ou não, quase duplicou em relação a 

2012. 

 

b) Instituições Representadas: aproximadamente 40 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 36ª. RN) 

 

a) Sessões Especiais 

O GT participou da organização de duas sessões especiais. Na primeira delas 

(Subárea 4m com os Gts 09 e 11), intitulada “Política para o ensino médio e a 

educação profissional contou-se com a contribuição dos professores 

Domingos Leite Lima Filho (UTFPR) ,Dante Henrique Moura (IFRN) 

e Nora Rut Krawczyk (Unicamp), esta última indicada pelo GT 5. A Sessão 

Especial transcorreu sob a coordenação da professora Mônica Ribeiro da Silva 

(UFPR). O convite à professora Nora Rut Krawczyk (Unicamp) foi prontamente 

atendido, assim como a solicitação de envio do trabalho. 

A segunda Sessão especial “Políticas Públicas de Educação Superior, 

coordenada por Deise Mancebo (UERJ), contou com Tristan McCowan 

(Universidade de Londres), Zuleide Simas da Silveira (UFF), e Nelson Cardoso 

do Amaral (UFG), este convidado pelo GT 5. O convite ao professor Nelson 

Cardoso Amaral (UFG) foi prontamente atendido, assim como a solicitação de 

envio do trabalho. 

 

Ambas as Sessões contaram com expressiva participação de assistentes. 

Observa-se que, por acordo entre os GTs, a coordenação das Sessões ficou sob 

responsabilidade do GT 9 e 11. 

 

 

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_sessoes_especiais/se_05_norakrawcyk_gt05.pdf


b) Trabalho Encomendado 

O trabalho encomendado seguiu a indicação do GT em 2012, que propôs a 

temática “Avaliação do trabalho docente”, assim como a sugestão de convite à 

professora Lúcia Maria Wanderley Neves (FIOCRUZ). A convidada proferiu 

palestra sob o título “O professor como intelectual estratégico na disseminação 

da nova Pedagogia da Hegemonia’.  

 

c) Comunicações Orais 

Todos os trabalhos previstos foram apresentados em condições normais. Em 

sua reunião o GT avaliou que as apresentações foram diversas em termos de 

qualidade. O GT manifestou interesse em manter a discussão sobre organizar 

as atividades durante as reuniões, segundo prioridades temáticas. Entendeu-se 

que esta é uma possibilidade ainda a ser discutida mais aprofundadamente pelo 

GT em próximas reuniões. 

 

d) Minicurso 

O minicurso “Metodologias Quantitativas no Estudo das Políticas Educacionais”, 

ministrado por Romualdo Portella de Oliveira (FEUSP) contou com participação 

significativa, transcorrendo adequadamente. A temática foi objeto de discussão ao final 

da 35ª reunião anual (2012), quando o GT avaliou a necessidade de discutirmos a 

pesquisa no campo das políticas educacionais. 

 

4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT 

 

5.1 coordenação 

A decisão do GT foi a prorrogação da coordenação até 2015. Assim permanece  

como coordenadora a professora Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS) e como 

vice-coordenadora Teise de Oliveira Guaranha Garcia (USP-RP). 

 

5.2 adhcs 

Os ad hocs eleitos pelo GT foram: 

Maria Beatriz Luce (UFRGS), Elisangela Da Silva Alves Scaff (UFGD) e Edson 

Francisco de Andrade (UFPE) 

 

 



5.3 Comitê Científico 

O Gt procedeu a eleição do Comitê para qual foram reeleitas/reconduzidas as 

professoras Theresa Adrião (UNICAMP) e Luciana Marques (UFPE). Foi ainda eleito o 

professor Antonio Lisboa Leitão (UFRN) que assume primeiro mandato. 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

7.1 Avaliação da 36ª RN 

Infraestrutura: 

Na avaliação da reunião, novamente o GT destacou a importância da rotatividade. A 

infraestrutura foi avaliada positivamente,  

 

7.2 Avaliação do GT 

O GT avaliou o período como positivo. Discutiu-se temáticas e encaminhamentos para 

o Intercâmbio do GT em 2014. Acordou-se que as discussões serão centradas em 

reflexões e debates sobre perspectivas teórico-metodológicas para a pesquisa em 

Políticas Educacionais.  Discute-se a possibilidade de o evento acontecer no Estado de 

São Paulo, organizado de maneira compartilhada entre USP e FCC. O GT tomará as 

devidas providências para a organização da atividade. 

O GT discutiu a possibilidade de novas articulações para a avaliação de trabalhos. 

Considerou-se a pertinência de interfaces com GTs que no momento não compõem a 

subárea 04. 

Avaliou-se também uma certa renovação entre os participantes, sendo sugerido um 

levantamento sobre o perfil do participante do Gt durante as reuniões. 

 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN 

 

6.1  Programação para 2015 

Em relação ao Trabalho encomendado: na reunião de avaliação propôs-se a retomada 

do debatedor. Indicou-se ainda que o trabalho encomendado seja retirado do 1º horário 

da manhã. Para a reunião de 2015 foram sugeridos os temas; 

- Políticas para Educação à Distância 

-Corporações de Ensino 

-Balanço do primeiro governo Dilma – políticas educacionais. 

De toda forma uma sugestão considerada razoável pelos participantes da reunião do 

Gt é que o Intercâmbio a ser realizado em 2014 seja um espaço importante para 



organização do Gt durante a 37ª Reuniao da Anped em 2015. Indicou-se que seja 

destinado no Intercâmbio um espaço razoável para preparação das atividades do GT. 

 

6.2  Sugestões para 37ª RN 

Será objeto de discussão durante o Intercâmbio do GT em 2014. 

 

7 – Informes  

Destaca-se aqui a continua participação de membros do GT em processos com vistas 

ao planejamento/execução da política educacional no país. 

Como exemplo, neste momento histórico, tem sido o envolvimento de membros do GT 

na construção da Conferência Nacional de Educação – 2014 (CONAE 2014), sejam 

como coodenadores estaduais, sejam como palestrantes, participantes e delegados 

nacionais. 


