Apresentação

Educação e justiça social

A 34ª. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação irá
realizar-se este ano com um tema da mais alta relevância para a sociedade brasileira, marcada
por profundas desigualdades econômicas, sociais, de gênero, de raça, entre outras. Tem,
assim, a intenção de envolver a comunidade acadêmica na discussão dos problemas que o
Brasil precisa enfrentar na atualidade, reafirmando o compromisso de nossa Associação com a
produção e divulgação do conhecimento em educação que promova a mudança social e
contribua para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.
Após 18 anos sendo realizada na região sudeste do Brasil, a Reunião Anual da ANPEd ocorre
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, orientada pela necessidade de contribuir para o
fortalecimento da pós-graduação em Educação nas regiões norte e nordeste. Além disso,
inova-se ao buscar um formato que se adéqüe as exigências resultantes do crescimento
quantitativo e qualitativo de nossa área, bem como à diversificação que tal crescimento
apresenta. É com o espírito de mudança e renovação que a 34ª. RA busca promover o
encontro de pesquisadores e pesquisadoras em Educação das mais diversas partes desse
imenso Brasil para expor seus resultados de estudos e pesquisas e debater o destino da
pós-graduação e sua inserção na realidade brasileira.
Entre os dias 2 e 5 de outubro estarão reunidos pesquisadores e pesquisadoras em Educação,
docentes e discentes dos 108 Programas de Pós-Graduação em Educação deste país, além de
convidados especiais que, com suas experiências e reflexões, deverão enriquecer o debate
educacional. São eles pesquisadores estrangeiros de distintos países, tanto da América Latina
(Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, Nicarágua) quanto dos Estados Unidos e
Europa (França, Inglaterra e Portugal), além de pesquisadores que se dedicam a outras áreas
do conhecimento. Incluem-se, ainda, entre nossos interlocutores, representantes de segmentos
da sociedade civil organizada e do governo em seus distintos âmbitos.
Mais uma vez, esperamos congregar pesquisadores docentes e discentes da
pósgraduação em educação do país reunidos em nossos 23 Grupos de Trabalho (GTs). Nossa
programação para os quatro dias de evento foi cuidadosamente organizada pela Diretoria, em
estreita colaboração com os Coordenadores de GTs, e contou ainda com o apoio inestimável
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) por meio de uma comissão organizadora local.
Nossa expectativa é de que esta reunião contribua ainda mais para a consolidação da ANPEd
na comunidade científica nacional e internacional, por sua efetiva atuação a favor da afirmação
da pesquisa e da pós-graduação em educação no país e na Região. Nesse sentido, vale
destacar a presença de vários convidados estrangeiros em sessões especiais, sessões
conversas e colóquios, bem como nas duas conferências que teremos. A afirmação da ANPEd
como uma sociedade científica tem sido marcada nos últimos dois anos pelas suas múltiplas
ações e ramificações, ultrapassando as fronteiras de nossa área específica. Por meio de
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intercâmbios e articulações políticas com outras entidades, associações e movimentos, temos
marcado importante presença no cenário nacional e internacional, tanto na defesa de
políticas mais adequadas à pós-graduação em educação quanto na defesa de interesses
mais amplos, como nossa incansável participação e contribuição ao debate do novo
Plano Nacional de Educação. Estreitamos nossos laços com sociedades científicas
parceiras, desenvolvemos políticas específicas de fomento à produção na área por meio
de convênios com o IPEA, o MEC, FLACSO e CLACSO.
No plano internacional, nossa participação em diferentes espaços, discutindo a política de
pós-graduação e a pesquisa no contexto latino-americano, tem permitido levar nossas
experiências ao conhecimento de nossos vizinhos, bem como promover o debate necessário
sobre o desenvolvimento científico na Região. Nosso país é sempre lembrado por sua
excelência na pós-graduação, convivendo, lamentavelmente, com sérios problemas na
educação básica. Sabemos que esse paradoxo é resultado das profundas desigualdades que
marcam este país, resultando em grandes injustiças sociais.
A 34ª. Reunião Anual da ANPEd, que ora se inicia, é a primeira organizada depois de 18 anos
fora da Região Sudeste. Conforme já afirmado, isto significou um grande desafio para a atual
diretoria desta Associação, mas contamos com o apoio e a confiança de nossos associados,
sem o que tal aposta não seria possível. Os esforços envidados nessa empreitada foram
substantivos e de muitos, em especial dos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).
Contamos ainda com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Norte (FAPERN), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da
Educação (MEC), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ),
da Fundação de Amparo à Pesquisa doEstado de São Paulo (FAPESP), do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), do Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, bem como de universidades e outras instituições que se
somaram a nós na viabilização deste evento.
Compreendemos que é dever da Pós-Graduação debruçar-se sobre essa realidade no sentido
de buscar contribuir para sua transformação e é com este objetivo que organizamos a 34ª.
Reunião Anual. Esperamos que sejam quatro dias de debates e reflexões bastante frutíferos.
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