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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, conforme as 
demandas conjunturais da política educacional, as demandas coletivas da ANPED e a organização do GT. 
  No início de 2011, em Campinas, muitos dos membros do GT5 tiveram oportunidade de participar 
ativamente do III Seminário de Educação Brasileira, promovido pelo CEDES – Centro de Estudos Educação e 
Sociedade, que teve como tema central o “Plano Nacional de Educação: questões desafiadoras e embates 
emblemáticos”, vários membros do GT dedicaram-se ainda à sistematização das emendas ao projeto de PNE 
em documento organizado pelo CEDES. Ainda no primeiro semestre, novamente diferentes membros do 
GT5 participaram do II Colóquio Ibero Americano e 25ºV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da 
Educação, promovido pela ANPAE, entidade co-irmã do GT5 nos objetivos e temáticas de 
estudo/investigação. Nesta ocasião, vários membros do GT participaram da fundação da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação – FINEDUCA. 

Durante o primeiro semestre de 2011 a discussão do PNE ocupou fortemente a agenda da ANPED e, 
conseqüentemente do GT5; utilizamos nossa lista para discutir a contribuição do GT para o documento 
elaborado pela ANPED sobre o projeto de Lei do PNE. A posição do GT foi de reafirmar as proposições da 1ª 
Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010, enfatizando a defesa dos princípios de fortalecimento da 
educação pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, lá defendidos.  

Ainda no primeiro semestre, ultimamos a revisão do livro “Federalismo e Políticas Educacionais na 
Efetivação do Direito à Educação no Brasil”, publicado pelo IPEA e que contém o resultado do Intercâmbio 
do GT5 realizado em 2010. 

Fizemos um esforço coletivo de melhorar a comunicação interna do GT, com o uso intensivo da lista 
de emails e a organização periódica de um pequeno informativo interno, e, começamos a organizar a página 
do GT no portal da ANPED. No mais, as iniciativas e esforços da coordenação se deram no sentido de 
organizar/finalizar a programação do GT para a reunião anual de 2011, para isto tivemos a inestimável 
colaboração de vários dos membros do grupo. Deste modo, a Programação definida para 2011 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. 
 
 

 
 

 
 


