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enviado a diretoria, em preparação a 30ªRA, de 07 a 10/10/2007. 
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 As atividades desenvolvidas ou que contaram com a participação dos pesquisadores 

membros do GT Estado e Política Educacional foram diversas, de abrangência nacional, 

regional e/ou local, dada a natureza conjuntural e a centralidade da temática que as políticas 

educacionais têm tido nos últimos anos.  

Ainda no final de 2006, em Brasília, sob a coordenação da direção da Anped, foi 

realizado o Simpósio Nacional de Educação Básica, que contou com a participação direta 

de vários pesquisadores do nosso GT, contribuindo efetivamente no debate sobre a 

educação nacional, seus desafios e perspectivas, o que também representa uma 

oportunidade de socialização da produção acadêmica atual em nossa área. O referido 

evento foi exitoso e bem concorrido.  

Em meados do 1º semestre de 2007, em Uberlândia-MG, nossos pesquisadores 

também estiveram ativamente presentes no Encontro Estadual Mineiro e Regional Sudeste 

da ANPAE, entidade que congrega em suas bases um significativo número de 

pesquisadores do GT5-Anped, sendo co-irmãs no que diz respeito aos objetos de estudo, 

área temática de investigação e de autação profissional-acadêmica. Pela exiguidade do 

tempo, pela sobreposição de tarefas que envolvia a todos nós, e mediante posterior 

realização do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, 

realizado em Lisboa-PT, que igualmente contou com a participação e contribuição de 

muitos dos membros do GT5, não foi possível levarmos a cabo o propósito de realização do 

Intercâmbio Científico do GT5, previsto para maio de 2007. Sua realização foi suspensa até 

que encontrássemos oportunidade mais conveniente ao coletivo do GT. 

Durante o 1º semestre, sobretudo a partir de mês de abril, após o lançamento, pelo 

governo federal, do Plano de Desenvolvimento da Educação, foram vários os Seminários e 

Debates realizados nas diferentes regiões do país, especialmente nas Universidades 

Públicas, abordando questões de Política Educacional no país, geralmente com a presença 

marcante de membros pesquisadores do GT5. Nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, 

esse processo ganhou fôlego com a realização do XVIII EPENN, na cidade de Maceió, em 

julho/2007. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela coordenação do GT5 no 

período de nov/2006 a set/2007, elas podem ser sintetizadas, primeiro, pela participação no 

Simpósio Nacional sobre Educação Básica, em Brasília-DF, como já frisado. Segundo, na 

reunião preparatória da 30ª R.A., realizada pela Diretoria da Anped com os Coordenadores 

de GT e representantes do Fórum de Coordenadores dos PPGEDs, em março/2007, na 

cidade de Salvador-BA. Nesta reunião foram definidas, além da Agenda Anual, demais 

questões relativas a celebração dos 30 anos da Anped por ocasião da R.A., tais como: tema 

central, estrutura, sessões especiais, intercâmbios com outras entidades, eventos regionais 

comemorativos, entre outros.  

Além disso, a coordenação do GT também participou do evento comemorativo dos 30 

anos da Anped, realizado pela sua diretoria, em parceria com o PPGED/UFPE e com a 

Secretaria Municipal de Educação do Recife-PE, nos dias 19 e 20 de setembro/2007, no 

campus central da UFPE. O evento foi bastante dinâmico, participativo, estruturado em 

sesões de pôsteres e mesas temáticas, e contou com a presença de pesquisadores dos vários 



estados federados, de professores da rede pública de ensino local e estudantes de pós-

graduação.   

No mais, as iniciativas e esforços da coordenação se deram no sentido de 

organizar/finalizar a programação do GT para a 30ª RA, fazendo circular e-mails com as 

informações, discussões e ou decisões que se faziam necessárias, contando, portanto, com a 

participação coletiva, indispensável neste processo. Deste modo, a Programação definida 

para 2007 é resultado do esforço coletivo de fazer valer as deliberações da última RA do 

GT e das contribuições apresentadas ao longo do primeiro semestre deste ano. 

 

 

 

 

Representantes no Comitê Científico:  

Antônio Cabral Neto / UFRN 
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