
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO – REUNIÃO ANUAL – GT 5  

 

 

1 – Identificação: – GT 5 - ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

a) Coordenador: José Marcelino Rezende Pinto /USP – Ribeirão Preto 

b) Vice-coordenador: Andréa Barbosa Gouveia /UFPR 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: nossa reunião contou com a participação de 274 pessoas, destas 120 

associados, 86 estudantes e 12 ouvintes, de acordo com a lista de presença. O 

período com maior audiência foi a sessão com o trabalho encomendado, no restante 

a participação foi razoável. 

b) Instituições Representadas: 60 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: O GT participou de três sessões especiais conforme definido na 

reunião de coordenadores, todas as sessões programadas aconteceram: uma intitulada 

“Estado, novos marcos regulatórios nas políticas públicas e o(s) sistema (s) de avaliação da 

educação básica a pós-graduação” (em parceria com o GT 11) e com um convidado 

internacional, professor Alejandro Morduchowicz. Esta sessão aconteceu no Salão São 

Lourenço e contou com grande audiência. A segunda sessão especial intitulada “Políticas 

de Ensino Médio, reforma e expansão da educação profissional e tenológica: 

financiamento, conceitos e perspectivas” (em parceria com o GT 09) mobilizou além dos 

dois GTs envolvidos vários professores do Gt Educação de Pessoas Jovens e Adultas. 

Finalmente a sessão “Educação, República e Cidadania: tensões e conquistas” (em parceria 

com o GT 02) aconteceu no São Caxambu. 

b) Trabalho Encomendado: O trabalho encomendado pelo GT5 teve como título 

“NOVOS MARCOS REGULATÓRIOS DO ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA A EDUCAÇÃO” com o professor Plínio de Arruda Sampaio Junior 

(UNICAMP) tendo como debatedor o professor Romualdo Portela de Oliveira 

(USP) e coordenação da professora Lisete Arelaro (USP). A Sessão foi bastante 

concorrida no GT e o debate foi bastante envolvente entre os participantes. 

c) Comunicações Orais: Dentre as Comunicações Orais previstas na Programação, 

tivemos três ausências não comunicadas anteriormente, portanto, apenas 

identificadas no dia da apresentação. Não havia trabalhos excedentes aprovados 

para substituir os faltantes. 

d)  Minicurso: houve duas propostas de minicurso; a proposta aprovada e realizada na 

sessão foi “Estado, Reformismo Racional e Planejamento Educacional no Brasil’ 



 

pelas professoras Elisa B Ferreira (UFES) e Marília Fonseca (UNB) contou com 

boa receptividade entre os participantes. 

e) Avaliação do GT: a reunião do GT foi realizada em duas partes, a primeira na terça 

feira e a segunda na quarta feira. Algumas questões para a pauta da reunião haviam 

sido levantadas via correio eletrônico no período anterior a sessão (CONAE, eleição 

de diretores e eleição da diretoria da ANPED). A pauta da reunião foi: avaliação da 

reunião anual; substituição dos membros do comitê científico, indicações para 

continuidade do trabalho. 

1. Avaliação: 

1.1 – Organização e funcionamento do GT na 31ª RA: avaliou-se como positiva a 

decisão de não haver debatedores para os trabalhos, assim o tempo dos debates foi 

adequado e a qualidade do debate foi mantida.  

 1.2 – Quantidade/Qualidade de trabalhos: A representante no Comitê científico 

apresentou uma avaliação do processo de seleção dos trabalhos este ano, informando a 

diminuição da procura (a média histórica de trabalhos é de 30 e este ano tivemos 22 

trabalhos submetidos à avaliação). Foi observado também que permanece uma perda de 

trabalhos devido à forma; quanto à qualidade discutiu-se também o problema de pareceres 

de ad hocs muito sucintos que não ajudavam os representantes da área a tomar decisões, 

além de pareceres diametralmente opostos sobre o mesmo trabalho. Frente a estas questões 

o GT discutiu que seria adequado realizar uma discussão entre os pareceristas ad hocs e os 

representantes do comitê científico de forma a refinar os critérios de avaliação e assim 

assegurar o processo de seleção que privilegie a qualidade acadêmica. 

 1.3 - Prioridade temática ou livre demanda para o GT na 32ª RA: o GT não elegeu 

prioridade temática para indução de trabalhos/comunicações/pôsteres para a próxima RA, 

deixando livre a demanda social. 

 1.4 - Escolha de mini-curso ou livre demanda: igualmente para o mini-curso 

mantém-se a livre demanda de propostas. 

 1.5 - Sugestões/Definições para GT na 32ª RA:. 

  a) Trabalho Encomendado (sugestão de tema e nomes): Após ampla 

discussão sobre o sentido do trabalho encomendado e avaliações diferentes sobre o trabalho 

encomendado deste ano, que de forma geral foi avaliada positivamente ainda que houvesse 

divergências, entendeu-se que é necessário manter a perspectiva de um debate mais 

profundo sobre a questão do Estado e que para o próximo ano, devido à conjuntura, é 

necessário tomar algum aspecto da política educacional para avaliação. Assim, a sugestão é 

de que tenhamos dois trabalhos encomendados: 1) estado e política pública; sugestões: 

Evaldo Vieira, Carlos Nelson Coutinho, Reginaldo Moraes, Armando Boito. 2) federalismo 

e políticas educacionais; sugestões: Rosana Evangelista Cruz e Nalu Farenzena.  

 

*Foi feita a sugestão de que os trabalhos encomendados e sessões especial sejam gravados 

(pelo menos em áudio) e sejam disponibilizados no site da Anped. 

  b) Sessões Especiais (temáticas e nomes): novamente considerando a 

conjuntura entendeu-se que seria adequado uma sessão especial com um balanço da política 

educacional no Governo Lula, envolvendo o atendimento aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino; discussão sobre as velhas e novas formas de privatização da 

educação; a questão da política de fomento à pesquisa: fontes, formas, estrutura, 

organização na educação; CONAE e pós graduação; PNE e Plano Nacional de Ciência e 



 

Tecnologia; extensão da obrigatoriedade do ensino para a faixa etária de 4 a 17 anos; 

política de avaliação da CAPES. 

2. Eleição de membros do Comitê Científico: foram indicadas e eleitas  as 

Professoras Marília Fonseca (UNB) e Ângela Maria Martins (FCC). Não houve outras 

candidaturas. 

 

Titular: Marília Fonseca (UNB) 

1ª suplente: Ângela Maria Martins (FCC) 

2ª suplente: Gilda Cardoso de Araújo (UFES) 

 

'ad hocs', não ouve mudança de nomes; são os atuais 

 

3. Participação coletiva e discussões: página, grupo de e-mail, boletim 

eletrônico informativo: O GT organizou um email para facilitar os debates 

grupodetrabalhocinco@gmail.com . 

4. Realização do IV INTERCÂMBIO de pesquisadores do GT5: avaliação, 

continuidade e possibilidade de realização entre GTS da SUB-ÁREA: foi avaliada 

possibilidade de realização de intercambio aproveitando que 2010 é ano de intervalo de 

eventos como a ANPAE que envolve grande parte dos membros do GT. Avaliou-se que é 

preciso uma temática de intercâmbio que agregue vários pesquisadores. Duas sugestões 

foram aprovadas como possibilidades de viabilização: a primeira possibilidade é de um 

contato com o IPEA para articular o intercâmbio e facilitar o financiamento; segunda 

possibilidade foi articular os grupos de pesquisa que têm financiamento no programa 

INEP/CAPES/Observatório da Educação e buscar financiamento para um intercâmbio em 

Curitiba. Sugestão de data: junho de 2010. 

5. CONAE: definiu-se o uso da lista de email para socializarmos as deliberações das 

CONAES estaduais em que os membros do GT estejam participando. Também definiu-se o 

levantamento de sugestões de nomes para os colóquios da CONAE via lista. 

5. Moções:  aprovamos, por aclamação, 10 moções e ou recomendações para a 

diretoria, para apreciação na Assembléia Geral: 1) manifestação ao Ministério Público 

quanto a preocupação da inclusão de crianças de 5 anos no ensino fundamental; 2) 

solicitação ao Congresso Nacional de separação da PEC 477 no que se refere ao fim da 

DRU e extensão da obrigatoriedade do ensino; 3) redução de taxas para estudantes para 

ampliar a participação na reunião anual; 4) organização de creche na Reunião Anual; 5) 

Manifestação ao Congresso Nacional contra o acordo do Brasil com o Vaticano; 6) 

Solicitação de sinal wirelles no hotel Gloria; 7) avaliação da retomada dos trabalhos da 

Anped em 4 dias e meio.  

 

Caxambu-MG, outubro de 2009. 
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