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A cidade de Caxambu, em Minas Gerais, recebe até 7 de outubro o 32° Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que congrega 89 programas de 
pós-graduação em educação e 23 grupos de trabalho temático. Durante quatro dias, 
pesquisadores de todo o Brasil e estrangeiros apresentam seus estudos, colocando em debate 
os problemas da educação básica e do ensino superior.  

“Reunimos um número significativo de atores do campo da educação. Todos dispostos a fazer 
avançar o conhecimento científico da área”, disse a presidente da ANPEd e professora da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Márcia Ângela da Silva Aguiar. 

Durante a abertura do encontro, no dia 4, a professora comentou sobre o papel da entidade. 
“A ANPEd critica, analisa e influencia as políticas nacionais, encaminhando proposições que 
contribuam para a qualificação da educação brasileira”. 

Para Márcia, a proximidade das eleições presidenciais reforça a necessidade do debate e da 
avaliação do projeto educacional brasileiro. Também é papel da ANPEd, apoiada nos estudos e 
nas pesquisas acadêmicas, a formulação de propostas concretas para inscrição na agenda dos 
candidatos à presidência.  

A presidente lembrou ainda do tema desta edição do encontro: “Sociedade, cultura e 
educação: novas regulações?”.  De acordo com a professora, o assunto é bastante oportuno 
devido ao contexto da crise econômica e o poder de regulação do Estado.  

Questões para o debate 

O mestrado profissional e o ensino a distância para formação de professores foram destacados 
pela presidente da ANPEd, como questões que “não querem calar e devem pautar as 
discussões”.  Segundo Márcia, o mestrado profissional pode desestruturar a pós-graduação 
acadêmica, uma vez que atribui o mesmo valor entre mestrado acadêmico e profissional. 
“Além disso, essa iniciativa abre um nicho de mercado para o setor privado”. 

Márcia Aguiar criticou a utilização do ensino a distância como estratégia para formar 
professores. “É necessário superar essa solução reducionista que contribui para o 
rebaixamento da formação pela cidadania. A EAD só deve ser aplicada em situações 
emergenciais”.   

Já o Secretário Executivo do Ministério da Educação (MEC), Francisco das Chagas Fernandes, 
destacou a construção da Conferência Nacional da Educação (CONAE). “Os professores e 
pesquisadores podem ajudar nas discussões da CONAE e na avaliação do atual Plano Nacional 
da Educação (PNE). A partir desse debate, poderemos ver quais os melhores caminhos para o 
novo plano”. 

Segundo Fernandes, a mobilização das conferências estaduais é importante porque trata da 
organização do sistema nacional de educação de uma forma articulada, de acordo com o 
regime de colaboração entre os entes federados (município, estado, federação). “Além disso, a 
CONAE pode trazer as diretrizes para o novo PNE”. 

O Plano Nacional da Educação é um planejamento da política do Estado brasileiro para a área 
educacional. Sua validade é de 10 anos. Em 2011, o Brasil deve ter um novo plano. A 
expectativa é que seja construído a partir das discussões da CONAE.  



De acordo com a presidente da ANPEd, as conferências, sessões de conversa e apresentação 
de trabalhos, que ocorrerão durante o encontro, ajudam a analisar e avaliar os atuais 
problemas da área educacional, contribuindo com indicadores para o novo PNE. 

Educação na América Latina  

Além do debate das questões nacionais, a ANPEd promove, em parceria com o Conselho 
Latino-Americano de Ciências Sociais, sessões sobre os problemas educativos na América 
Latina. Haverá duas mesas durante o encontro. Os temas são: desigualdades sociais e 
educativas e a crise mundial e seus reflexos na educação Latino-Americana. Participam dos 
debates professores do México e da Argentina. 
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