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APRESENTAÇÃO 

 

 A Anpae é uma instituição que tem por foco conhecer, estudar e atuar sobre o 

campo das políticas públicas de educação, básica e superior, considerando a sua gestão, 

planejamento e avaliação. 

 A diretoria de pesquisa tem a tarefa de contribuir com este escopo maior e desde a 

segunda metade da década de 1990 e no início dos anos 2000, a entidade tem viabilizado 

ações importantes neste campo, com apoios de outros entidades (INEP, Fundação Ford) 

e parcerias com grupos de pesquisadores do campo. 

 Para este biênio 2015/2017, temos a tarefa de ampliar nossa atuação nesta 

dimensão, por meio da ampliação da articulação com os docentes das linhas de pesquisa 

dos Programas de Pós-Graduação em Educação que atuam na esfera de atuação da 

Anpae; pelo incentivo à composição e articulação de redes de pesquisa no entorno dos 

objetos que a entidade focaliza; pelo auxílio aos pesquisadores na identificação de linhas 

de fomento à pesquisa; pelo desenvolvimento de estudos coordenados pela Anpae com 

vistas à atualizado do levantamento das pesquisas do campo e ao acompanhamento e 

avaliação do novo Plano Nacional de Educação. 

 

AÇÕES 

I. Articulação com os docentes das linhas de pesquisa dos Programas de Pós-

Graduação em Educação que atuam na esfera de atuação da Anpae 

É papel desta diretoria buscar construir e/ou aprofundar as relações com os 

pesquisadores do campo da política e administração da educação. Temos mais de 150 

programas de pós-graduação em educação no país, e um número elevado de linhas de 

pesquisa que tratam das temáticas afetas à Anpae. É preciso mapear este universo, com 

o intuito de facilitar a articulação com e entre os docentes que atuam nesses programas. 

Há diversas bases de dados que podem colaborar com esta ação, como o GeoCapes e a 



Plataforma Lattes, além das páginas dos próprios programas de pós-graduação em 

educação. Neste sentido, esta ação se divide em duas frentes: a) dedicar-se-á à 

construção de um mapa atualizado sobre as linhas de pesquisa que tomam as políticas 

educacionais, a gestão, o planejamento e a avaliação da educação como objeto de 

estudos; b) produzir-se-á uma ferramenta digital, por meio do site da Anpae e página no 

Facebook, divulgando aquele mapa, para facilitar os contatos entre esses pesquisadores. 

 

II. Incentivo à composição e articulação de redes de pesquisa no entorno dos 

objetos que a entidade focaliza 

O trabalho de pesquisa em rede é algo ainda relativamente novo no Brasil, mas muito 

importante para o avanço do conhecimento científico, para a troca de experiências e para 

a formação de novos quadros de pesquisadores. 

Por isto, tem surgido importantes redes de pesquisadores nos últimos anos, como é o 

caso da Rede de Pesquisa em Financiamento da Educação, que posteriormente fundou a 

Fineduca – Associação de Pesquisa em Financiamento da Educação; a ReLePe – Rede 

Latinoamericana de Estudos Epistemológicos em Políticas Educacionais; a Abave – 

Associação Brasileira de Avaliação Educacional; a RedEstrado – Rede de Estudos sobre 

o Trabalho Docente; a Reipe – Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas 

Educacionais; a Rede Universitas/Br – Rede de Pesquisadores de Políticas de Educação 

Superior. 

Mas, nem sempre os pesquisadores estão familiarizados com elas, ou mesmo nem 

sempre conseguem articular o trabalho que vêm desenvolvendo com o escopo dessas 

redes e associações. A diretoria de pesquisa da Anpae, nesta dimensão, tem o objetivo 

de colaborar com a aproximação entre os pesquisadores anpaeanos e as redes já 

constituídas, bem como em articulação com o item anterior (de mapeamento das linhas e 

grupos de pesquisa), incentivar e apoiar a constituição de redes de pesquisa entre os 

pesquisadores. 

 

III. Auxílio aos pesquisadores na identificação de linhas de fomento à pesquisa 

Outro aspecto importante para a pesquisa, determinante para o seu incremento 

quantitativo e qualitativo, é o financiamento. A disponibilidade de bolsas, bem como 

recursos para custeio e capital, e para divulgação dos resultados das pesquisa, é 

fundamental. As agências e organismos nacionais (CAPES, CNPq, INEP, etc.) e 

estaduais (Fapesp, Faperj, Fapemig, dentre outras) têm disponibilizado recursos para 

esses fins, mas seja pelo crescimento da área (em número de pesquisadores e 



pesquisas), seja por dificuldades orçamentárias sazonais, nem sempre há recursos para 

todos os que necessitam ou na proporção que necessitam. Ou, ainda, por vezes os 

recursos existem, mas não chegam ao pesquisador, porque este não sabe como acessar 

os mecanismos formais de solicitação, ou ainda antes, desconhecem as fontes de 

financiamento da pesquisa. 

Por isto, esta diretoria assume a tarefa de divulgar cronogramas e/ou editais regionais, 

nacionais e, eventualmente, internacionais de apoio à pesquisa, de maneira a contribuir 

com os pesquisadores na busca por fomento às suas ações de investigação. O boletim da 

Anpae, a página no Facebook, uma mailing list e mesmo o site da entidade são canais 

importantes para tanto. 

 

IV. Desenvolvimento de estudos coordenados pela Anpae 

Por fim, a diretoria da pesquisa da Anpae também vislumbra a importância de coordenar 

algumas ações diretas de pesquisa, em particular em duas temáticas. A primeira delas diz 

respeito à atualização dos levantamentos produzidos outrora pela entidade (Whitmann & 

Gracindo, 2001). Sobre este tema, temos muitos grupos e pesquisadores que têm se 

voltado para o levantamento bibliográfico na área da política e administração da 

educação, mas carecemos ainda na área de uma síntese desses esforços. Neste sentido, 

a diretoria irá buscar parceiros e recursos para implementar este projeto de pesquisa.  

O segundo tema tem relação direta com a conjuntura nacional atual. Em 2014 tivemos a 

aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Esta importante peça do planejamento 

educacional trata dos mais diversos temas na área da educação e há várias iniciativas de 

acompanhamento da sua implementação. A diretoria de pesquisa da Anpae também 

pretende contribuir com este esforço de acompanhar a avaliar os resultados do PNE e, 

para tanto, intenciona constituir um grupo de pesquisadores anpaeanos que aceitem esta 

empreitada e se disponham a trabalhar em rede na avaliação da política educacional 

nacional. 

 

Com esse conjunto de ações, a Diretoria de Pesquisa da Anpae intenciona dar sua 

colaboração no alcance dos grandes objetivos que nossa Associação estabeleceu para si 

e, com isto, contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira. 


