Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação

Com este tema a 31ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação congregará, no período de 19 a 22 de outubro de 2008, em Caxambu/MG, 84
Programas de Pós – Graduação em Educação, 22 Grupos de Trabalho e um Grupo de Estudo, em
mais uma demonstração pública da inserção da ANPEd na comunidade científica nacional e
internacional e da vitalidade da pesquisa e pós-graduação em educação no Brasil.
Nesta Reunião, pesquisas, reflexões e propostas sobre a Educação, nos contextos nacional e
internacional, serão divulgadas e debatidas em conferências, apresentações de trabalhos e pôsteres,
intercâmbios de pesquisas, sessões especiais, sessões-conversa, minicursos, debates, exposições,
filmes e vídeos, atos públicos, lançamentos de livros e encontros das associações congêneres que,
dado seu formato, encontram acolhida. Nesses espaços, serão celebrados os Direitos Humanos e a
Constituição Brasileira, cujos parâmetros podem ser apreendidos no conjunto da produção científica
da área, e, cada vez mais, afirmados e defendidos nas manifestações político-acadêmicas dos grupos
que constituem a ANPEd.
Ao longo da Reunião, jovens e experientes acadêmicos, congregados nos Grupos de
Trabalho e no Fórum dos Programas de Pós-Graduação em Educação, irão socializar as pesquisas e
estudos realizados, debater os problemas da educação básica e da educação superior, problematizar
aspectos teóricos, epistemológicos e metodológicos da produção científica e contribuir, nesse
fecundo encontro para o avanço da área.
Espera-se que esta 31ª Reunião anual seja um espaço marcado por profícuos debates,
assentados nos mais variados referenciais teórico-analíticos em que os fenômenos, processos e
problemas sócio - educacionais possam ser analisados na sua historicidade, como resultados da ação
das forças sociais em presença. Nesse cenário, as desigualdades sócio-econômicas e os desníveis
educacionais que, ainda marcam a vida nacional, serão postos em questão, nas análises e avaliações
realizadas, visando a sua superação na perspectiva da consolidação da democracia no país.
Ao lado de outras temáticas contemporâneas relevantes, serão objetos de análises críticas os
fundamentos e metodologias dos atuais processos de avaliação que, nos últimos tempos, têm
ocupado um lugar central no contexto dos cursos e atividades da pós-graduação em Educação no
Brasil. Re-visitar estas temáticas implica problematizar o projeto de educação nacional no interior
de relações mais amplas e reafirmar o conceito de qualidade social e as condições em que esta se
materializa no cotidiano das instâncias universitárias, como também nas instituições da educação
básica.
Comemorar a passagem de mais uma década da promulgação dos Direitos Humanos e da
Constituição Brasileira traz novos desafios para a ANPEd na efetivação de ações que traduzam o
compromisso com a qualidade da educação e com a melhoria das condições de vida da população
brasileira. Aprofundar as análises e avaliações da produção científica e problematizar a ação
governamental no atendimento às demandas sócio-educacionais dos diversos segmentos sociais,
considerando a dívida histórica para com os setores populares, constituem aspectos relevantes que
serão tematizados no decorrer da 31ª R.A.
A cada Reunião Anual, cresce a participação de pesquisadores, professores e profissionais
da educação, estudantes de pós-graduação que fazem deste espaço, em Caxambu/MG – a ágora – o
ponto de encontro para as instigantes trocas acadêmicas. Trocas estas que têm se realizado ainda nas
Reuniões Regionais , como se pôde observar nas duas reuniões que ocorreram na Região Sul e na
Região Centro-Oeste neste ano, assim como, nos intercâmbios científicos promovidos pelos Grupos
de Trabalho que congregam, também, intelectuais, pesquisadores e pesquisadoras de outros países.
A evidente demonstração de maturidade da área, atestada pelos Comitês Científicos, aparece na

prestigiada Revista Brasileira de Educação – RBE, de padrão científico internacional, em sua 38ª
edição, com ampla e reconhecida aceitação nacional e internacional.
Este grande evento nacional conta com o apoio logístico e financeiro dos seguintes
parceiros: CAPES, CNPQ, CLACSO, FAPERJ, FAPEMIG, FAPESP, outras FAPs,
MEC/SEB/SECAD, bem como das Universidades e Instituições que apóiam as iniciativas da
ANPEd em prol da produção acadêmica e da educação pública no País.
Nessa 31ª Reunião Anual, a ANPEd, mais uma vez, em clima de fraternidade e respeito
acadêmico, debaterá problemas da educação nacional e internacional com importantes contribuições
do grande acervo de conhecimento produzido pelos pesquisadores presentes, pelos grupos de
pesquisa e pelos estudos e discussões nos programas de pós-graduação espalhados por todo o
território nacional, numa demonstração inequívoca da capacidade, da pujança intelectual e do
compromisso social dos educadores com a Nação brasileira .

Caxambu, 19 a 22 de outubro de 2008
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