Nota técnica sobre o Boletim ANPEd

Pode-se classificar o Boletim ANPEd em quatro fases:
1ª Da gestão de Julieta Calazans como Secretária Geral (1979/1980), existem quatro números
impressos, tamanho grande. Eram essencialmente informativos, com notícias breves e
indicações de dissertações defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação.
2ª Na gestão Glaura Vasques como Secretária Geral, depois Presidenta (1981-1985), foram
produzidos dezessete números mimeografados, mantendo o tom informativo e centrando
principalmente na preparação e, em alguns casos, nas conclusões e nos desdobramentos das
reuniões anuais.
3ª. Da gestão de Osmar Fávero como Presidente e Jesus de Alvarenga Bastos como Secretário
Geral (1985-1989), foram editados quatorze números, três por ano, agora impressos, com
alguns números contendo as matérias relativas às reuniões anuais (da 9ª a 12ª).
4ª. Na gestão de Alceu Ferraro e Nilton Bueno Fisher (1989-1993), embora tenha sido mantido
o título Boletim ANPEd, foram impressos apenas um número por ano, relativos às reunião
anuais, (da 13ª a 16ª). Curiosamente, no entanto, o Boletim relativo à 14ª Reunião Anual
retoma, em parte, a estrutura dos boletins da fase anterior.
Este novo modo de fazer o Boletim ANPEd foi mantido na gestão de Neidson Rodrigues e Rita
Amélia Teixeira Vilela (1995-1997), sendo publicados, a partir de então, dois exemplares por
ano, um compreendendo o programa da reunião anual (17ª e 18ª) e outro o Relatório da
Diretoria no período. A partir da gestão de Maria Malta Campos e Marli André (1997-1999) foi
abandonado o título Boletim ANPEd, passando-se a publicar apenas os programas das reuniões
anuais e os relatórios da Diretoria.
Em algumas gestões, paralelamente aos volumes referidos, foram também produzidos Boletins
Informativos, sem periodicidade, a maioria deles como “convocatórias” às reuniões anuais.
Influiu também na suspensão do Boletim ANPEd a decisão da ANPEd publicar a Revista
Brasileira de Educação, proposta na gestão de Alceu Ferraro, gestada na de Neidson Rodrigues
e concretizada na de Maria Malta Campos;
Para fins de divulgação no portal da ANPEd foram digitalizados todos os números disponíveis
da 1ª, 2ª e 3ª fase. Da 4ª fase foram digitalizados apenas os números relativos às 13ª e 14ª
Reuniões Anuais, pois todos os outros constam do CD Histórico – ANPED 25 ANOS.
As séries do Boletim ANPEd, principalmente nas 2ª e 3ª fases, guardam grande parte da história
da Associação, particularmente das reuniões anuais, apresentadas em seus desdobramentos. A 3ª
fase é a mais rica, não só por conter matérias específicas: avaliação da Capes, discussão sobre o
doutorado em educação, no início de sua implantação, relação com outras entidades acadêmicas,
Conferências Brasileiras de Educação etc. Reproduzem ainda, sistematicamente, os relatórios
das reuniões da comissão da área junto à Capes, do comitê junto ao CNPq e das reuniões de
intercâmbio científico, realizadas no bojo do Projeto Educação, financiado por FINEP, CNPq,
CAPES e INEP e coordenado pela Fundação Carlos Chagas, durante este período, além de
informes e matérias gerais de interesse da pós-graduação.

