
 

- RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES DO GT 5 – NOV./2007 a SET./2008 

enviado a diretoria, em preparação a 31ªRA, de 19 a 22/10/2008. 
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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 e o grau de 

centralidade que a temática do nosso GT têm tido ou teve no último ano.  

Ainda no final de 2007, em Porto Alegre-RS, muitos dos membros do GT5 tiveram 

oportunidade de participar ativamente do I Colóquio Ibero Americano e IV Congresso 

Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pela ANPAE, 

entidade parceira e co-irmã do GT5 nos objetivos e temáticas de estudo/investigação. Foi 

um evento bem-sucedido e exitoso, que certamente contribuiu de forma efetiva ao 

aprofundamento do debate sobre as políticas para a educação nacional, lusitana e ibérica, 

seus desafios e perspectivas, além de ter representado uma oportunidade de socialização da 

produção acadêmica atual em nossa área.  

Durante o 1º semestre, sobretudo a partir do desenvolvimento das diferentes ações 

constitutivas do PDE-Plano de Desenvolvimento da Educação, do governo federal, foram 

vários os Seminários e Debates realizados nas diferentes regiões do país, especialmente nas 

Universidades Públicas e Secretarias Estaduais de Educação, via de regra com a 

participação de membros do GT5, seja abordando questões de Política Educacional no país, 

seja desenvolvendo ações específicas de treinamento, capacitação e ou orientação geral a 

professores, técnicos, secretários, pedagogos, membros de conselhos escolares etc. O Plano 

de Metas e suas distintas ações são um exemplo típico desse processo. Os debates 

versavam, dentre outros, sobre as articulações necessárias entre as ações e programas de 

política educacional de iniciativa das diferentes esferas administrativas de governo, no 

intuito de se alcançar um padrão mais consolidado e eficaz de gestão democrática e da 

melhoria da educação básica no país. 

No 2º semestre de 2008, em Brasília-DF, tivemos a realização do IV Intercâmbio de 

Pesquisadores do GT5, de 3 a 5 de setembro, no MEC, onde também realizamos um 

Seminário de Avaliação do PDE, particularmente de algumas ações relativas à Educação 

Básica. Este Seminário foi patrocinado pela SEB/MEC, que assegurou as condições 

materiais e estruturais para a realização do Intercâmbio. Durante os 3 dias de intensivos 

debates, tivemos uma frequância média de 35 participantes/pesquisadores, cujas 

contribuições, críticas e avaliações foram fundamentais para o sucesso do evento. 

Ressaltamos a postura da SEB/MEC em se dispor ao debate livre com a academia, ali 

representada pelos pesquisadores do GT5, de modo que questões relativas à gestão 

democrática da educação; a avaliação e qualidade da educação; financiamento da educação 

e valorização do magistério; e regime de colaboração e desenvolvimento da educação 

básica, foram aprofundadas no debate. Além disso, pela ação mediadora da direção da 

Anped, tivemos a possibilidade de fazer valer as deliberações da última reunião do GT5, no 

sentido de aprofundar a temática pesquisa e avaliação em políticas educacionais: questões 

teóricas e metodológicas através do intercâmbio científico. Foram quatro diferentes mesas 

temáticas, cujas contribuições deverão resultar na publicação de um livro. 

Ainda no mês de setembro, no período de 24 a 26, foi realizado o Encontro 

Regional da Anpae-Sudeste, em Vitória-ES, do qual participaram diferentes membros do 



GT5, evento igualmente exitoso no aprofundamento temático e na troca de experiências de 

pesquisa na área de política e administração da educação.  Na mesma direção, está 

programado para os dias 17 a 19 de novembro do corrente, o Encontro Regional Nordeste 

da ANPAE, a ser realizado em Natal-RN, igualmente com ampla participação de membros 

do GT5.  

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

período de nov/2007 a set/2008, elas podem ser sintetizadas, primeiro, pela participação na 

reunião preparatória da 31ª R.A., realizada pela Diretoria da Anped com os Coordenadores 

de GT e representantes do Fórum de Coordenadores dos PPGEDs, em março/2008, na 

cidade de Salvador-BA. Nesta reunião, como de costume, foram definidas, além da Agenda 

Anual, demais questões relativas a realização da 31ª R.A., tais como: tema central, 

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

comemorativos, entre outros.  

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

organizar/finalizar a programação do GT para a 31ª 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 2008 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. 
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