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Entre os dias 4 a 8 de outubro de

2015 a Universidade Federal da Santa Catarina
abre suas portas para a realização da 37ª reunião da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Este nosso importante evento
acadêmico-científico da área da Educação tem
como lema: PNE – tensões e perspectivas para educação pública brasileira, que será problematizado
desde a conferência de abertura e seguirá em debate
nos diferentes espaços, cuidadosamente preparados
desta reunião nacional. As principais questões que
envolvem a educação brasileira na atualidade serão
debatidas em 27 sessões temáticas, 22 minicursos,
3 mostras de cinema, 636 trabalhos e pôsteres apresentados por centenas de pesquisadores de todo o
Brasil a aproximadamente 2500 participantes.
Além do valor acadêmico-científico desta
reunião da ANPEd em Santa Catarina, destacamos
sua importância política no contexto de enormes
disputas em torno da pauta da educação brasileira.
Para melhor representar tais disputas, no âmbito da
implantação do atual Plano Nacional de Educação,
sugerimos que conheçam da mitologia catarinense
o Monstro Marinho de Cascaes, representado no bordado tema desta reunião, que para o nosso contexto
educacional, metaforicamente, pode nos remeter aos
intensos debates que estamos vivenciando em torno
das questões de gênero e da relação público/privado
que “assombram” a educação brasileira.
Como bem afirma nossa bordadeira, professora Olinda Evangelista, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, os mitos “constituem

a vida e a magia da ilha. A despeito das graves
questões sociais que a atingem, o mar é fértil. Talvez por isso possamos pensar que pessoas, livros e
conhecimento científico desse vasto universo social
estão com ele em plena harmonia.” Este é o nosso
convite, a todas e todos que se encontram na 37ª
Reunião Nacional da ANPEd: fazer deste encontro de pessoas, livros e conhecimentos científicos
um mar fértil para seguir defendendo o direito de
uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade
social para todos os brasileiros e brasileiras.

Diretoria ANPEd biênio 2013-2015
Neste Boletim ANPEd especial da 37a Reunião
Nacional você encontrará a programação e destaques do
evento, entrevistas e matérias jornalísticas, assim como
informações úteis para se situar na UFSC e em Florianópolis (SC). Seja bem-vindo(a), bom evento e boa leitura.
Maria Margarida Machado
Presidente da ANPEd

Editorial

Boas-vindas
da região Sul
A Reunião Nacional

da ANPED
em Florianópolis é uma alegria para o sul do país.
Tivemos uma grande reunião regional em 2014, sediada na UDESC, e agora voltamos à cidade com a
Reunião Nacional. A mobilização que os programas
da Região Sul criaram parece ter sido um bom presságio para nossa 37ª. Agora somos recebidos pelos
colegas da UFSC que mantiveram um espírito coletivo e engajado de construção da ANPEd. O vigor da
nossa associação certamente renova-se a cada vez que
pesquisadores iniciantes e experientes se encontram
para discutir os mais novos resultados de pesquisa nas
diversas sessões de apresentação de trabalhos, assim
como aprofundar temas candentes da área nas diversas
sessões especiais, e, atualizar a pauta política e acadêmica da associação na Assembleia e nas muitas reuniões organizativas que florescem na reunião. Este é um
ano marcado por muitas contradições e dificuldades
econômicas e políticas, momento propício para avaliarmos a conjuntura e reorganizarmos forças na defesa da pesquisa e da pós graduação em educação numa
perspectiva inclusiva, comprometida com a qualidade
socialmente referenciada. Em meio a tantas manifestações de intolerância que presenciamos nos últimos
tempos e que com diferentes manifestos marcamos
nossas divergências com toda forma de discriminação
e violência, a 2ª edição da Homenagem Paulo Freire parece motivo de júbilo, homenagear reafirmando
nosso reconhecimento a este grande educador que primava pelo diálogo. Neste contexto esperamos que o
calor das areias das praias de Florianópolis aqueçam
nossos corações e mentes para que diálogos acadêmicos, políticos e sociais nos alimentem coletivamente.

A ANPEd e o desafio da comunicação
A ANPEd

tem enfrentado o desafio da
comunicação nestes tempos de intensificação da velocidade da produção e veiculação da notícia sem perder
a qualidade de seus conteúdos. Nossos principais interesses na área da comunicação e do jornalismo educacional estão relacionados com a divulgação do conhecimento produzido nas pesquisas da área da educação,
o acompanhamento da agenda política e dos fatos capazes de influenciar nas políticas educacionais públicas.
Estamos atentos também ao que acontece no cotidiano
das escolas e universidades brasileiras e à forma como
a imprensa aborda a educação no Brasil. Sobre este último aspecto, recentemente, criamos a seção “De Olho
na Mídia” no Portal de notícias da ANPEd.
A ANPEd produz notícias sobre a pesquisa educacional e as políticas públicas em educação em diálogo com seus associados que são também colaboradores e fontes qualificadas de notícias. Mensalmente
produzimos o boletim da ANPEd que pode ser acessado em nosso portal: www.anped.org.br
O portal da ANPEd na Internet e seus perfis nas
redes sociais são canais para o diálogo entre todos os
interessados na melhoria da educação brasileira. Entre
01 de janeiro e 01 de agosto 2015 nossa página registrou 124.308 usuários; no mesmo período, no ano
de 2014, foram 64.019 usuários. Os números expressam o crescimento de 94% da utilização da página da
ANPEd entre 2014 e 2015. No Facebook, a ANPEd já
conta quase 6 mil seguidores.

#REDES SOCIAIS

www.anped.org.br
37reuniao.anped.org.br

Luciane Maria Schlindwein
(UFSC) organizadora local

Andréa Gouveia (UFPR)

Acompanhe e participe da
cobertura da 37a Reunião Nacional
pelas redes sociais da ANPEd

Um dos desafios que precisamos enfrentar é o de
ampliar a disseminação do conhecimento produzido
nas pesquisas da área, em especial, aquelas produzidas nos programas de Pós-Graduação em Educação.
Os canais de comunicação da ANPEd estão abertos
para divulgar a boa produção científica que temos e
estimular o debate sobre os seus resultados na sociedade brasileira. Nossos fóruns na internet ampliam a
participação não apenas do público especializado mas
entre todos os interessados na questão educacional.
Queremos nos próximos anos intensificar a divulgação dos conteúdos das investigações e estimular que o público leitor participe interagindo com os
produtores das investigações. Acreditamos que a interação nas redes sociais da internet online pode ser decisiva para a ampliação do interesse sobre a produção
científica da área educacional.
Contribua com este movimento de produção de
notícias e diálogos críticos. Participe através do Twitter
e do Facebook enviando notícias sobre os temas de interesse da ANPEd e comentando o material publicado.
Acesse o nosso Portal e mantenha-se informado sobre a
agenda da pesquisa e da educação no Brasil. Exercite sua
autoria e seja também um produtor de notícias e opiniões
enviando sua contribuição para o nosso boletim mensal.
O Boletim da ANPEd também está aberto para publicação de artigos de divulgação e/ou opinião, segundo
critérios informados no nosso site. Participe deste nosso
desafio comum na área da comunicação da ANPEd.

#FÓRUM
Desde maio deste ano está em funcionamento
o Fórum ANPEd Debate, canal de diálogo em torno
de grandes questões educacionais brasileiras. Até o
momento os temas que centralizaram as discussões
foram: o documento “Pátria Educadora”, a construção da Base Nacional Comum Curricular, Ética na
Pesquisa e Sistema Nacional de Educação.
De fácil utilização, a ferramenta é aberta a
todos os interessados e conta com moderação da
Associação, no sentido de propor temas, receber
sugestões e construir memória dos debates sobre as
grandes questões da educação nacional. Contamos
com sua participação.

vice-presidente da ANPEd região Sul

EXPEDIENTE
Jornal ANPEd | Jornalista Responsável: João Marcos Veiga | Coordenação de Comunicação: Paulo Carrano (UFF) | Diagramação: Ana Paula Andrade |
Estagiária de Comunicação: Tatiana de Carvalho Oliveira | Diretoria - Biênio 2013-2015 | Gestão “Democracia e Participação na Pós-graduação e Pesquisa em
Educação” | Presidente: Maria Margarida Machado (UFG)
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DOMINGO 04/10 - Centro de Eventos - Auditório Garapuvu
18h - Cerimônia de Abertura //// 20h - Conferência de Abertura
SEG - 05/10

TER - 06/10

QUA - 07/10

QUI - 08/10

8h

Trabalho
Encomendado

Minicursos

Minicursos

Apresentação
trabalhos dos GTs

10h

Apresentação
trabalhos dos GTs

Sessões
Especiais

Sessões
Especiais

Sessões
Especiais

13h

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

14h30

Apresentação
trabalhos dos GTs

Apresentação
trabalhos dos GTs

Apresentação
trabalhos dos GTs

Lançamentos de Livros
(18h às 19h)

Apresentação
trabalhos dos GTs
(14h30 às 18h)

Hall Centro de Eventos

18h

Sessões, Conversas
Colóquios Clacso
Reuniões

19h

Curta Anped –
Mostra de Filmes
de Pesquisa
Auditório Garapuvu

Pôsteres

Centro de Eventos

Sessões, Conversas
Colóquios Clacso

Lançamentos de Livros

Reuniões
Curta Anped –
Mostra de Filmes
de Pesquisa

Centro de Eventos

Homenagem
Paulo Freire
Auditório Garapuvu

Auditório Garapuvu

20h
PROGRAMAÇÃO DOS GTs:
Trabalhos Encomendados, Trabalhos dos GTs e Minicursos serão apresentados nas salas dos respectivos GTs. Os
temas, datas e horários estão disponíveis no Blog da 37ª
Reunião Nacional.

SALAS DOS GTs:
GT02 – Auditório do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFH).
GT03 – Auditório do Centro de Educação.
GT04 – Sala 204 do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT05 – Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT06 – Sala 205 do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT07 - Auditório do Núcleo de Desenv. Infantil (NDI).
GT08 – Auditório Guarapuvu no Centro de Eventos.
GT09 – Auditório Henrique Fontes no Centro de Comunicação e Expressão (CCE).
GT10 – Auditório do Centro Socioeconômico (CSE).
GT11 – Auditório Teixeirão (EEL) no Centro Tecnológico (CTC).
GT12 – Auditório do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ).
GT13 – Sala 305 do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT14 – Sala Pitangueira no Centro de Eventos.

Festa da ANPEd

Assembleia Ordinária

GT15 – Auditório da Reitoria.
GT16 – Auditório Castro (EPS) no Centro Tecnológico
(CTC).
GT17 - Miniauditório do 2º andar do Centro de Filosofia
e Ciências Humanas (CFH).
GT18 – Sala Laranjeira no Centro de Eventos.
GT19 – Sala 404 do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT20 – Sala 405 do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT21 – Sala 505 Espaço Físico Integrado (EFI).
GT22 – Anfiteatro do Espaço Físico Integrado (EFI).
GT23 – Auditório do Centro de Desportos (CDS).
GT24 – Auditório do Colégio Aplicação (CA).

SESSÕES CONVERSA/COLÓQUIOS
CLACSO/ANPED
05/10 - 18h às 20h
1 - Homenagem Fúlvia Rosembergue / Sala do GT 07
2- Debate acerca do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica / Sala do GT 20
3- Ensino médio e mudanças na legislação / Sala do GT 14
4- Ética e Pesquisa em Educação / Sala do GT 22
5- O financiamento da educação e o debate sobre o Custo
Aluno Qualidade (CAQi) Thiago Alves / Sala do GT 18

6- XVII Colóquio CLACSO/ANPED - Desigualdades,
transformações sociais e política educacional na América
Latina - Sala do GT 03
7- Pátria Educadora e debate sobre Base Nacional Comum / Sala do GT 11

06/10 - 18h às 20h
8 - PNE/14-24 com foco na Meta 4 e no Eixo II da
Conae 14 / Sala do GT15
9 - Metas do PNE e tensões - público e privado na
educação profissional e na educação superior / Sala do
GT 22
10- Educação, mídias interativas e produção do conhecimento / Sala do GT 16
11- A internacionalização da educação e os desafios da
inclusão democrática: qual o lugar da pesquisa? / Sala
do GT 11
12- Mestrados Acadêmicos e Profissionais na área de
Educação / Sala do GT 02
13- Política de Ciência e Tecnologia e financiamento da
pesquisa em educação / Sala do GT 18
14- XVII Colóquio CLACSO/ANPED - Os docentes,
o currículo e a avaliação nas políticas educacionais na
América Latina / Sala do GT 03
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Entrevista

Luiz Dourado (UFG)

conferencista da 37a Reunião Nacional da ANPEd
Como convidado para proferir a conferência
de abertura da 37a Reunião Nacional da ANPEd,
quais os principais pontos que pretende abordar
acerca do tema “Plano Nacional de Educação:
tensões e perspectivas para a educação pública
brasileira”?
Um dos principais aspectos a ser abordado se
refere ao processo de implementação do PNE e a
necessária regulamentação de algumas de suas metas
e estratégias. É fundamental destacar que o Plano,
se entendido como epicentro para as políticas educacionais, pode representar um avanço às políticas
educacionais, a despeito de alguns limites e ambiguidades presentes no texto aprovado. Compreender este
contexto é fundamental.
Em que consistem tais limites? Abordar essa
questão é vital. Nessa direção, situo a tramitação do
PNE destacando as disputas de concepções acerca
da relação sociedade e educação, público e privado,
avaliação e regulação, diversidade e educação, entre
outros, que permearam o processo de aprovação do
plano. Foram quase quatro anos de complexa tramitação, onde a sociedade civil e política se fizeram
presentes e buscaram intervir, propositivamente, no
delineamento do PNE. Tal processo foi marcado por
tensões e proposições distintas e o Plano expressa esse
cenário, bem como a sua efetivação.
Buscarei, situar ambiguidades e tensionamentos do texto do Plano no que concerne a avaliação,
sobretudo, da educação básica; a concepção restrita
de participação e inclusão com rebatimentos importantes na relação educação e diversidade étnico-racial,
sexual, de gênero, entre outros. Outro ponto estrutural
refere-se ao financiamento da educação o que nos
remete a problematização das disputas no que concerne à questão do fundo público. A institucionalização
do Sistema Nacional de Educação e a proposição de
política nacional de formação dos profissionais da
educação, previstas no PNE, serão objeto de problematização e discussão.
Como tem avaliado o contexto político e de
mobilização social a partir da aprovação do PNE
e após a realização da II Conae?
O contexto político e de mobilização social, após
a aprovação do PNE, teve como momento singular
a realização da II Conae em Brasília, em novembro
de 2014. Esta conferência contou com ampla participação de delegados e convidados e se traduziu num
momento ímpar de reflexão sobre o PNE e as políticas
educacionais no país.
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Os debates que se efetivaram ao longo da Conae,
nos sete eixos temáticos, foram muito ricos e traduziram um movimento de defesa de concepções e proposições no campo, incluindo o processo de regulamentação decorrente do PNE. A riqueza deste cenário
traduz o processo que o antecedeu: a realização de
conferências municipais, intermunicipais, distrital e
estaduais, ocorridas ao longo de 2013.
As entidades, sobretudo acadêmicas e sindicais, tiveram atuação destacada nos primeiros meses
de 2015 ratificando lutas históricas e sinalizando a
necessidade de maior organicidade das políticas educacionais com vistas a efetivação do PNE. No âmbito
federal, as questões acerca da gestão do MEC, incluindo a troca de ministros e a indefinição de secretarias
do MEC, levaram as entidades do campo a ratificarem
suas posições, cobrar definições do governo e delinear
a compreensão dessas entidades sobre o lema pátria
educadora.
Nos estados e municípios, começamos 2015 com
indicações de paralisações e greves, muitas das quais,
resultante do não pagamento do Piso Salarial Nacional
por parte dos entes federados. Entendo que o momento
atual está a requerer ação e mobilização permanente
da sociedade civil, especialmente das entidades acadêmicas e sindicais, visando avançar na regulamentação
de metas e estratégias decorrentes do PNE.
Sobre o FNE, qual a importância deste no
contexto da implantação do PNE?
O Fórum Nacional de Educação, espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro é
resultante de deliberação da Conferência Nacional de
Educação (CONAE - 2010) e conta com a participação de 44 entidades representativas da sociedade civil
e do poder publico. O FNE tem destacada importância
na agenda das políticas educacionais e cumpre especial papel no contexto de efetivação do PNE. Por que?
Em que medida?
Trata-se de fórum, entendido como órgão de
Estado, que foi ratificado no PNE cujas atribuições
sinalizam para a sua importância no cenário atual:
I - Participar do processo de concepção, implementação e avaliação da política nacional de educação;
II - Acompanhar, junto ao Congresso Nacional, a
tramitação de projetos legislativos referentes à política
nacional de educação, em especial a de projetos de leis
dos planos decenais de educação definidos na Emenda

à Constituição 59/2009;
III - Acompanhar e avaliar os impactos da implementação do Plano Nacional de Educação;
IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das conferências nacionais
de educação;
V - Elaborar seu Regimento Interno e aprovar
“ad referendum” o Regimento Interno das conferências nacionais de educação;
VI - Oferecer suporte técnico aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a organização de seus
fóruns e de suas conferências de educação;
VII - Zelar para que os fóruns e as conferências
de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios estejam articuladas à Conferência Nacional de Educação;
VIII - Planejar e coordenar a realização de conferências nacionais de educação, bem como divulgar
as suas deliberações.
O PNE ratificou a importância do FNE e definiu,
como suas atribuições no Artigo 5o da Lei, que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão
objeto de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas por este Fórum, juntamente ao Ministério
da Educação – MEC; Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura
e Esporte do Senado Federal; Conselho Nacional de
Educação – CNE. O Plano define, ainda, que o FNE
I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;
II - promoverá a articulação das conferências
nacionais de educação com as conferências regionais,
estaduais e municipais que as precederem.
Neste contexto, cumpre ressaltar o papel do FNE
face as políticas educacionais e, particularmente, no
tocante ao PNE. É preciso avançar no delineamento
de suas atribuições e dar-lhes densidade politico-pedagógica em estreita articulação com fóruns estaduais e
municipais. Tais dinâmicas vão requerer a realização
de reuniões periódicas, estudos e investigações aliado

a efetivo monitoramento e avaliação das políticas educacionais. Ou seja, é preciso manter a mobilização de modo
a assegurar na regulamentação do PNE as demandas
da sociedade organizada, expressa nas ações do FNE e
resultantes das Conferências Nacionais de Educação.
Qual sua expectativa para a realização da
37a Reunião Nacional da ANPEd, tendo em vista
o caráter bienal em curso a partir de agora?
A ANPEd, ao longo de sua histórica trajetória,
ao congregar programas de pós-graduação stricto
sensu em educação, professores, estudantes e pesquisadores da área tem ocupado um papel primordial no
acompanhamento, proposição e avaliação de políticas
educacionais, com ênfase na consolidação da pósgraduação e pesquisa em educação.
Entendo que a Associação, ao adotar reuniões
bienais, busca fortalecer as reuniões regionais sem
prescindir da importância de suas reuniões nacionais.
Minha expectativa é muito grande para a 37a reunião
nacional face ao cenário politico atual e as enormes
contribuições que essa entidade, certamente, propiciará a pesquisa e pós-graduação em educação, por meio
de seus grupos de trabalho e convidados.
Qual a importância desse encontro para a
comunidade acadêmica e para a ampliação do
debate em Educação?
As reuniões nacionais desta entidade se configuram, historicamente, como espaço de disseminação
de estudos e pesquisas de alto nível sobre a temática
educacional.
Nessa direção, esta reunião que se realiza em
Florianópolis, tendo sido precedida de reuniões
regionais com grande participação de pesquisadores,
professores e estudantes e da comunidade em geral,
possibilitará o acesso à produção sistematizada da
área e, portanto, aos resultados de estudos e pesquisas
sobre diversos temas articulados aos seus GTs.
Estou certo que as apresentações e debates na
37a reunião contribuirão para avaliação das políticas
educacionais e, como decorrência, para a proposição
de políticas e ações na arena educacional incluindo
questões atinentes a educação básica e superior, em
suas etapas e modalidades, tais como financiamento,
gestão, avaliação, currículo, formação dos profissionais da educação, expansão e qualidade.

*Luiz Dourado é Professor Titular e Emérito da
Universidade Federal de Goiás (UFG), Membro da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação, Membro do Conselho Superior e do Comitê Técnico-científico da Educação Básica da Capes
e Membro do Fórum Nacional de Educação.
*A conferência ocorrerá neste domingo, 4 de ou-

tubro, às 20h, no Auditório Carapuvu da UFSC, após
a cerimônia de abertura da 37a Reunião Nacional da
ANPEd (18 horas).

SESSÃO ESPECIAL
06/10 – 10H ÀS 13H

1- Singularização e subjetivação na ação política contemporânea | Sala do GT14
2- Educação popular e EJA: ações plurais, sujeitos
singulares | Sala do GT18
3- Base Nacional Curricular: tensões e perspectivas
para educação pública brasileira | Sala do GT08
4- As reconﬁgurações da relação público-privado no
contexto do Plano Nacional de Educação | Sala do
GT05
5- Políticas educacionais e currículo: interfaces na
educação infantil e ensino fundamental | Sala do GT15

07/10 – 10H ÀS 13H

6- Ética e Religião em tempos seculares: um paradoxo
para a educação | Sala do GT14

7- Interculturalidade: gênero, raça, culturas indígenas
e sexualidades | Sala do GT18
8- Plano Nacional de Educação e a condição docente |
Sala do GT08
9- Os atuais processos de regulação da educação
pública no contexto do Plano Nacional de Educação |
Sala do GT05

08/10 – 10H ÀS 13H

10 - Novos ativismos: características, desaﬁos e
tendências. Um balanço de junho/2013 a outubro/2015
| Sala do GT18
11 - Arte e tecnologias: pensando politicas na educação | Sala do GT08
12 - Políticas de formação de professores: identidade e
trabalho docente | Sala do GT15
13 - Financiamento e Avaliação da Pós-Graduação em
Educação: os desaﬁos do PNE | Sala do GT05

ANPEd cria comissão de estudos
sobre políticas de Ciência e Tecnologia
O ano de 2015 foi marcado pelo

anúncio de cortes e contingenciamentos no financiamento da pesquisa na área da Ciência e Tecnologia e
no custeio dos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil. Resultado do ajuste fiscal realizado
pelo Governo Federal, a notícia preocupou a todos e
trouxe impactos imediatos para a pesquisa e formação
de novos pesquisadores. A ANPEd manifestou sua indignação frente aos cortes na Educação e, em especial,
no financiamento à pesquisa no país através de notas
públicas nos dias 29 de junho e 10 de julho.
Em paralelo, e com vistas a se formular diagnósticos e propostas de curto, médio e longo prazo para a
área de Educação, a ANPEd constituiu “Comissão de
estudos e assessoramento sobre políticas de Ciência
e Tecnologia”. Integram esta comissão de alto nível
os seguintes pesquisadores associados da ANPEd:
Luiz Dourado (UFG); Belmira Bueno (USP), Clarilza
Prado (PUC-SP); Diana Vidal (USP); João Ferreira
(UFG); Romualdo Portela (USP); Dalila Andrade de
Oliveira (UFMG); Luciano Mendes (UFMG) e Robert

Verhine (UFBA). A comissão realizou duas reuniões,
em 06 de Julho e 10 de Agosto de 2015, e prosseguirá
o seu trabalho até o fim deste ano quando deverá elaborar relatório conclusivo e propor iniciativas.
Há pelos integrantes da comissão o reconhecimento que a ANPEd pode desempenhar importante
papel na mobilização de parcerias e recursos que possam viabilizar amplo diagnóstico sobre o financiamento e a produção de conhecimento na área da educação.
“Estudos desta natureza podem contribuir para que a
área tenha maior clareza do planejamento estratégico
necessário para o financiamento da pesquisa e também
daquilo que a pós-graduação e linhas de pesquisa
pretendem alcançar em suas esforços de produção
de conhecimento”, comenta o Prof. Paulo Carrano,
Segundo Secretário da ANPEd, que acompanha o
trabalho da comissão.
A Política de Ciência e Tecnologia e financiamento da pesquisa em educação é tema da “Sessão
Conversa 13” da 37a Reunião Nacional.
Participe!

SESSãO CONVERSA 13
Segunda-feira - 05/10/2015 - 18h às 20h - Sala do GT18 – Centro de Eventos – Sala Laranjeira

Política de Ciência e Tecnologia e ﬁnanciamento da pesquisa em educação
Hernan Chaimovich Guralnik – Presidente do CNPq
Carlos Nobre – Presidente da Capes
Sérgio Luiz Gargione (UFSC) – Presidente do Confap
Representante da Comissão da ANPEd
Coordenação: Maria Margarida Machado (UFG) - presidente da ANPEd
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DE OLHO NA PROGRAMAÇÃO

Homenagem Paulo Freire
A 37a Reunião Nacional da ANPEd

realizará a segunda edição da Homenagem Paulo Freire, que prestará reconhecimento a Movimentos ou
Instituições da área da educação - as indicações foram
feitas através de edital, numa iniciativa viabilizada a
partir de convênio entre a ANPEd e a Secadi/MEC. Ao
homenagear tais coletivos, a Associação também enaltece a história de Paulo Freire, educador fundamental
para a construção de uma educação comprometida com
a justiça, a igualdade e o respeito à vida humana.

Quarta-feira (7), às 19h,
Auditório Garapuvu - Centro de Eventos

Feira de Livros
e Lançamentos
A Feira de Livros, montada em

frente ao Centro de Eventos da UFSC, conta com as
principais editoras especializadas em educação do
país. Espaço de leitura e convivência para pessoas de
todas as idades durante a 37a Reunião Nacional, o local também recebe na terça e quarta-feira, a partir das
18h, lançamentos de livros com renomados pesquisadores e autores da área.

Documento Pátria Educadora
e debate sobre Base Nacional Comum

O Documento preliminar “Pátria Edu-

cadora: a qualificação do ensino básico como obra de
construção nacional” vem causando polêmica desde sua
disponibilização ao público em 22 de abril pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE). À época, a ANPEd manifestou estranhamento
com relação à proposta, que pretende ser orientadora da
política do governo federal nos próximos quatro anos,
mas sem nenhuma discussão prévia com o Fórum Nacional de Educação (FNE) e desconsiderando o intenso
debate que levou à aprovação do PNE e do documento
final da Conae/2014. O debate acerca do tema foi ampliado pela Associação em nosso Fórum online e com a
colaboração de textos de pesquisadores como Luiz Carlos de Freitas (Unicamp). O documento ratifica com este
procedimento a ideia de que a área educacional não deve
ser responsável pela política da educação, já que suas
ideias seriam por demais lenientes com a crise educacional, corporativas”, apontou Freitas.
Por sua vez, as discussões sobre a Base Nacional
Comum vêm sendo disparadoras de diferentes reflexões
na compreensão de políticas curriculares para as escolas brasileiras. Esse debate ganhou mais força a partir de
julho do ano passado, quando o MEC retomou o debate
para a construção dos alicerces de aprendizagem para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

SESSÃO CONVERSA 07

Pátria Educadora e debate
sobre Base Nacional Comum
Segunda-feira - 05/10/2015 - 18h às 20h
Sala do GT11- CTC - Centro Tecnológico EEL -Auditório Teixeirão

Ética na Pesquisa
Desde 2013, a ANPEd participa do GT
de Ciências Humanas e Sociais da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa – CONEP, encarregada de elaborar uma
Resolução Complementar à Resolução CNS 466/2012, referente à pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.

A partir do envolvimento da Associação nesta
questão, foi criado um espaço no Portal da ANPEd
para divulgação de textos, vídeos, documentos e demais notícias da referida comissão. Em abril de 2015,
a ANPEd criou uma Comissão para fomentar o debate
sobre Ética na Pesquisa.

Não deixe de visitar o estande da RBE (Revista Brasileira de Educação) na Feira de Livros. Publicação trimestral da ANPEd, a RBE conta agora com
versão bilíngue (português e inglês) de parte dos seus
artigos, na versão online.
6 | 37a Reunião Nacional da Anped

A minuta de Resolução foi finalizada em julho
de 2015 e, no período de 25 de julho a 4 de setembro,
ocorreu a “consulta à sociedade”. Foram recebidas 394
contribuições, que serão analisadas pelo GT. O passo seguinte será a discussão da versão atualizada no Encontro
Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa (15 e 16 de
outubro, Brasília). Posteriormente, a versão atualizada
será analisada pela CONEP e, após aprovada, será enviada para aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde.

Conduzida pela Secretaria de Educação Básica do MEC
(SEB), a proposta final deverá ser encaminhada ao CNE
até junho de 2016. Em entrevista concedida ao portal
ANPEd, Manuel Palácios, à frente da SEB, considera que
são naturais as manifestações de divergências e que a elaboração da proposta vai se dar a partir de uma ampla discussão. “Não estamos elaborando uma obra intocável. Ela
será objeto de revisão, aprimoramento, de debate nacional
para reflexão”, afirmou Palácios. Em entrevista ao portal
ANPEd, a presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), Sandra Escovedo Selles, criticou a participação marginal, pontual e
minoritária conferida aos professores da Educação Básica
em tal proposta. Inês Barbosa, presidente da Associação
Brasileira de Currículo (ABdC), endossa os questionamentos ao afirmou que já existem diretrizes democraticamente formuladas para os diferentes níveis e modalidades
de ensino. “A ANPEd já se posicionou publicamente de
forma contrária à metodologia adotada pelo MEC, alertando para o risco de cairmos num reducionismo conceitual, que representa a volta de defesa de um currículo
mínimo engessado, ao passo em que pode representar
mais uma construção não contando com a escuta e com
a participação das escolas, não se concretizando enquanto
política curricular, como ocorreu com os parâmetros curriculares nacionais da década de 1990”, argumenta Maria
Margarida Machado, presidente da ANPEd.
Inês Barbosa de Oliveira - Associação Brasileira de
Currículo (ABdC), UERJ
Roberto Leher – UFRJ
Luiz Carlos de Freitas – UNICAMP
Márcia Angela Aguiar – CNE
Coordenação: Vera Lúcia Jacob Chaves – UFPA

A expectativa é que os novos procedimentos tornem mais ágil a tramitação dos processos de revisão
ética dos projetos de CHS e, além disso, de uma forma
que seja mais apropriada às características das pesquisas
dessas áreas.
Os pesquisadores da área de Educação têm acesso às
informações sobre a minuta de Resolução através do Portal
da Anped, em comunicados que são feitos com frequência.

Sessão Conversa 04
Ética e Pesquisa em Educação
Segunda-feira - 05/10/15 – 18h às 20h
Sala do GT 22 EFI - Espaço Físico Integrado – Anfiteatro
João Batista Carvalho Nunes (UECE)
Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG)
Selma Leitão (UFPE)
Coordenação: Antônio Carlos Rodrigues Amorim
(UNICAMP)

EDUCAÇÃO E CULTURA

Programação Cultural
Domingo
04/10

Auditório Garapuvu
18h30 Camerata
Dona Bilica

Segunda
05/10

Varandão do Centro de Eventos
13h Apresentações do Colégio de Aplicação
18h Boi de Mamão “Arreda Boi” e Roda de Ciranda
19h30 Grupo Esses Moços

Terça
06/10

Varandão do Centro de Eventos
13h Matutando Choro
18h Música Instrumental

Quarta
07/10

Varandão do Centro de Eventos
13h Grupo Roda Viva
18h Vai como Der (Choro)

Quinta
08/10

Varandão do Centro de Eventos
13h - 14h30 Banda de Pífanos

Teatro da UFSC (Igrejinha)
19h30 Coral Madrigal e
Orquestra de Câmera da UFSC

Mostras Permanentes na 37ª Reunião Nacional
Hall da
Reitoria
Hall do
Centro de
Eventos
Hall do Centro
de Educação
(CED - Bloco C)

Cinema do CIC
16h Curtas Catarinenses
19h30 Filme A Antropóloga

Espaço Cinema
VIII Mostra de Videodocumentários
Trabalho-Educação
5 e 6 de outubro, das 10h às 13h.
Sala do GT 09 - Auditório Henrique
Fontes no Centro de Comunicação e Expressão (CCE).

Livros Brincantes
uma tecitura artesanal
A Arte de Franklin Cascaes
mostra de desenhos em reproduções
Exposição de Bordados:
Tempo da Delicadeza
Curtas Catarinenses:
Artistas, Contos, Políticas
Exposição fotográfica:
“05 de Maio, o dia que a Pedagogia Parou! Registro fotográfico da Greve Estudantil do curso de Pedagogia da UFSC.”

Curta ANPEd – Mostra Nacional de
Filmes de Pesquisa
5 e 6 de outubro, das 18h às 20h.
Auditório Garapuvu no Centro de Eventos da UFSC
9º Ciclo de Cinema ANPEd /
Clacso 2015
5 a 7 de outubro
Auditório Elke Hering na Biblioteca
Universitária da UFSC.E

EM FLORIPA
Exposição “Joan Miró – a força da matéria”
40 pinturas, 22 esculturas, 20 desenhos, 25 gravuras e objetos criados
pelo artista catalão.
Entrada gratuita, com visitação de terça a sábado, das 10h às
20h30, domingos e feriados, das 10h às 19h30. MASC - Museu
de Arte de Santa Catarina (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 Agronômica) (48) 3664 2630

Exposição “Depois do Fim, o cotidiano”,
fotografias de Marcos Reigota.
Evento em rememoração aos 70 anos das bombas atômicas em
Hiroshima e Nagasaki. Entrada gratuita, com visitação de segunda a
sexta, de 13h às 19h.
Museu da Escola Catarinense - MESC (R. Saldanha Marinho, 196 - Centro)
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NO CAMPUS E EM FLORIPA
Site da 37a Reunião Nacional
Confira a programação detalhada de todo o evento,
assim como regras para certificados e mais informações
úteis, como linhas de ônibus e dicas turísticas.

37reuniao.anped.org.br

Secretaria da 37a Reunião Nacional

Centro de Eventos da UFSC
Horários de funcionamento: domingo (4), de 14h às 22h;
segunda e terça, 8h às 21h; quarta, 8h às 15h; quinta, 8h às 18h.
Inscrição de minicurso: segunda-feira (05), de 13h às 20h
Credenciamento para a Assembleia Ordinária: quarta (07) - a partir das 18h

Acompanhe e participe de toda cobertura do evento

Fotografe e compartilhe no Instagram com a hashtag

#Anped37
LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DE GT’S
E OUTRAS ATIVIDADES:
BU

Biblioteca Universitária - Sessões de Cinema

CA

Colégio de Aplicação - GT 24

CCE Centro de Comunicação e Expressão (Auditório Henrique
Fontes) - GT 09
CCJ Centro de Ciências Jurídicas - GT 12
CDS Centro de Desportos - GT 23
CED Centro de Ciências da Educação - GT 03
CFH Centro de Filosofia e Ciências Humanas - GT 02 (Auditório)
e GT 17 (Miniauditório)
CSE Centro Sócio Ecônomica - GT 10
CTC Centro Tecnológico - GT 11 (Auditório Teixeirão - CTC I) e
GT 16 (Auditório Castro - CTC II)
EFI

Espaço Físico Integrado - GT 04 (S 204), GT 05 (Auditório), GT 06 (S 205), GT 13 (S 305), GT 19 (S 404), GT
20 (S 405), GT 21 (S 505) e GT 22 (Anfiteatro)

NDI Núcleo de Desenvolvimento Infantil - GT 07
CIC

Centro Integrado de Cultura - Exposição: ‘’A força da matéria’’ - Joan Miró

CENTRO DE
EVENTOS

GT 08 (Guarapuvu), GT 14 (Pitangueira), GT
18 (Laranjeira) e Exposição de bordados: ‘’No
tempo da delicadeza’’

REITORIA

GT 15

MArquE

Museu de Arqueologia e Etnologia Exposição

Dicas para curtir Floripa

Além das belas praias da capital catarinense,
não deixe de conhecer o centro da cidade,
com atrações como o Mercado Público
Municipal, o Parque da Luz, a Catedral
Metropolitana, o Museu Histórico de Santa
Catarina e o Palácio Cruz e Sousa.

Projeto Tamar

R. Professor Ademir Francisco, 100 – Barra da Lagoa.
www.tamar.org.br/ (48) 3236-2015

Sites com dicas de lazer, trilhas,
cultura, turismo e gastronomia:
obaratodefloripa.com.br
www.guiafloripa.com.br
www.destemperados.com.br

