
 

 

 

Relatório do V Seminário Estado e Educação 
 
        O V Seminário Estado e Educação do ANDES-SN ocorreu nos dias 4,5 e 6 de maio, 
em Vitória-ES, na Universidade Federal do Espírito Santos, sediado pela ADUFES, seção 

sindical do ANDES-SN.  
 

      A primeira mesa do Seminário teve como temática O Financiamento da Educação 

face ao Ajuste Fiscal, tendo como conferencistas as professora Lisete Arelaro  (USP) e 
Luja Miranda (Auditoria Cidadã da Dívida), no 04/05 às 18:30 h 

 
      Dia 05.05 

 
Às 9h ocorreu a mesa Internacionalização e Mercantilização da Educação, tendo como 

palestrantes os professores Valdemar Sguissardi (UFSCar) e Lalo Minto (Unicamp);  

Às 14h aconteceu o Painel A Ofensiva Neoconservada na Educação: a formação do 

sujeito histórico, com a participação dos professores José Santos (UFRRJ) que discutiu a 

contrarreforma do Ensino Médio; o professor Fernando Penna (UFF) que apresentou 

considerações sobre o significado  de censura que representa o Projeto Escola sem Partido 

e a professora Nilda Alves (UERJ) que fez uma análise da Base Nacional Comum 

Curricular. 

Às 18h teve início o debate sobre a temática a Educação Inclusiva numa sociedade 

excludente, tendo como painelistas a professora Marinalva Oliveira (UFF) e o professor 

Fernando Sefnner (UFRGS), tendo a primeira falado sobre pessoas com deficiência e o 

segundo sobre as questões de gênero nas escolas.  

No dia 06.05 
Às 9h ocorreram os Grupos de Trabalho sobre Elementos constitutivos de um Projeto 

Classista e Democrático de Educação. Foram constituídos quatro grupos, tendo cada um 
sido responsável por um dos eixos: Financiamento, Avaliação, Formação de Professores. 
Os grupos ocorreram pela manhã e à tarde for realizada uma Plenária com apresentação 

dos resultados dos grupos.  
 

Às 17h ocorreu o Encerramento do Seminário 
 
AVALIAÇÃO DO GTPE, dia 07/06 

 

          Em reunião ainda em Vitória, na reunião do GTPE que ocorreu no dia 07 de maio 

houve uma avaliação muito positiva do evento e saiu como encaminhamento para ser 

levado como uma Resolução ao 62º CONAD a realização de Cursos, um por semestre, que 

possam abranger de forma mais aprofundada elementos e aspectos considerados 

fundamentais para a discussão política que todos os sindicalizados do ANDES devem 

poder fazer com propriedade. Os temas sugeridos foram de início Financiamento e 

Avaliação.  



 

 

Na reunião do GTPE do dia 07/05, houve a intervenção de várias pessoas e no geral 
destacou-se o seguinte:  
 

 - Reconhecimento ao esmero da ADUFES na organização da infraestrutura do evento e do 
acolhimento humano e solidário a todos(as);~  

 
- Pertinência do tema, das conferencias, dos painéis e dos eixos trabalhados em grupo; 
 

- Importância de colocar o tema da inclusão das pessoas com deficiência, faltando 
aprofundar como isso tem ocorrido nas IES; 

 
-  Em relação aos eixos que nortearam os grupos de trabalho destacou-se a necessidade de: 
a) Envio de um maior número de textos;  

b) maior aprofundamento sobre o tema financiamento. 
 

- Houve uma recomendação de se ter cuidado ao fazer o convite aos palestrantes, em 
função de um deles ter feito propostas contrárias às deliberações do ANDES; 
 

 - Os textos das seções para subsidiar os grupos de trabalho precisariam ser mais 
aprofundados. Explicitar melhor a vinculação dos textos das seções aos eixos a serem 

debatidos; 
  
- As discussões em grupos devem permanecer para o próximo Seminário, pensando-se  na 

possibilidade de ampliar o tempo para os grupos temáticos, melhorar a orientação sobre 
objetivos dos grupos, relacionar o trabalho de grupos aos temas das exposições. 
Importância de se tratar da questão do ensino a distância. O evento cumpriu uma 

importante função formativa e fortaleceu a mobilização e participação nas bases. Em geral, 
houve profundidade nas abordagens apresentadas; 

 
- Apesar de algumas lacunas, o seminário possibilitou pautar a reflexão sobre diversos 
temas da politica educacional que precisam ser aprofundados. Além disso, o V Seminário 

contribuiu para o acúmulo sobre eixos e temas que vem sendo discutidos nos Encontros 
Nacionais de Educação e para subsidiar o processo de construção de sua terceira edição em 

2018;  
 
- Destacou-se a importância do planejamento coletivo e participativo ocorrida na 

construção V Seminário pelo pleno do GTPE; 
 

- O número de participantes nas conferências e nos painéis de pessoas que não são da base 
do ANDES-SN foi bastante significativo, cerca de 200,, Nos grupos de trabalho esse 
número caiu para 70, com predomínio de professores nos grupos de trabalho; 

 
- Durante o processo avaliativo, percebeu-se a necessidade de aprofundar a discussão com 

a base sobre diferentes temas relacionados à política educacional por meio da realização de 
cursos temáticos de formação. 
 

Recife, 22 de maio de 2017 
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