
estabelecidas e a realidade escolar, es-
pe cialmente em termos de educação 
de qualidade para todos. Impõe-se, as-
sim, a necessidade de uma renovada 
refl exão sobre a execução das políticas 
públicas em educação. Ou seja, impõe-
se uma renovada atenção à gestão da 
educação, pois a formulação de políticas 
públicas é apenas o primeiro passo de 
um processo que só se completa com 
um sistema administrativo e fi nanceiro 
capaz de traduzir políticas em realiza-
ções concretas nas instituições e siste-
mas educacionais. Esta foi a preocupa-
ção dos mestres fundadores da Anpae. 
Proponho que continue sendo nossa 
preocupação prioritária. 

Benno Sander
Presidente da ANPAE

bennosander@terra.com.br

Prioridade à Educação Básica
educação básica é tema recor-
rente nos meios políticos, acadê-
micos e sociais como a primeira 

prioridade educacional do país. A priori-
dade é anunciada pelas distintas esferas 
de governo, apregoada nos palanques 
das campanhas políticas e reclamada 
em reuniões político-pedagógicas nacio-
nais e internacionais. Nesse contexto a 
ANPED organizou o I Simpósio Nacional 
de Política e Gestão da Educação Bá-
sica em Brasília, no mês de dezembro 
de 2006. O Simpósio, que contou com 
a participação da ANPAE, ANFOPE,
FORUMDIR, CEDES e outras entidades 
da sociedade civil organizada no campo 
da educação, reuniu pesquisadores e 
especialistas de todo o país para o exa-
me de temas prioritários em matéria de 
política, fi nanciamento e gestão da edu-
cação básica.  

Os temas desse encontro pionei-
ro foram retomados no XXIII Simpó-
sio Brasileiro de Política e Adminis-
tração da Educação junto com o V 
Congresso Luso-Brasileiro e I Coló-
quio Ibero-Americano de Política e 
Administração da Educação, promo-
vidos pela ANPAE, em parceria com o

Fórum Português, Fó rum 
Europeu e Fórum Es-
panhol de Adminis-
tração Educacional. 
Por uma escola de 
qualidade para todos: 

formação, gestão e fi -
nanciamento foi o 

tema central deste encontro internacio-
nal, que reuniu mais de 900 educadores 
na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre, no período de 
10 a 14 de novembro de 2007, e que 
contou também com a participação das 
demais entidades da sociedade civil no 
campo da educação. 

Finalmente, no período de 14 a 18 
de abril de 2008, o Ministério da Educa-
ção convocou a Conferência Nacional 
de Educação Básica (CONEB), reunindo 
em Brasília representantes de profes-
sores, alunos, organizações de classe, 
movimentos sociais, trabalhadores em 
educação e do Governo Federal, sob a 
liderança do ministro Fernando Haddad. 
Cerca de dois mil participantes de todos 
os estados brasileiros lotaram o centro 
de convenções da Capital Federal, com 
o objetivo de contribuir para a constru-
ção de um sistema nacional articulado de 
educação, baseado na colaboração entre 
os sistemas de ensino; na democratiza-
ção da gestão e na qualidade social da 
educação; na inclusão e diversidade na 
educação básica e na formação e valo-
rização profi ssional dos educadores. Fo-
ram dias de intenso trabalho em busca de 
soluções para enfrentar um dos maiores 
desafi os do país, que é a melhoria da 
qualidade da educação básica. 

A fi nalidade desses esforços cole-
tivos é contribuir para a construção de 
políticas relevantes e sustentáveis para 
a educação brasileira. Existe, no entan-
to, um hiato enorme entre as políticas 
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té que ponto a educação é hoje fator de promo-
ção dos direitos humanos, respeito à diversidade, 
formação e exercício da cidadania e construção 
da democracia? Quais são os novos desafi os que 

enfrentam os sistemas educacionais, escolas e universi-
dades para oferecer educação de qualidade para todos ao 
longo da vida? Quais são as possibilidades e alcances da 
ação de professores e dirigentes escolares, de pesquisado-
res e docentes universitários e de formuladores de políticas 
públicas para promover a inclusão e a qualidade social da 
educação? Quais são os desafi os que enfrentam governos, 
universidades, escolas e entidades da sociedade civil orga-
nizada em matéria de políticas e práticas de formação de 
professores e dirigentes educacionais comprometidos com 
a promoção dos direitos humanos, o respeito à diversidade 
social e cultural e a formação para a cidadania?

Estes questionamentos estarão na agenda do XXIV Sim-
pósio Brasileiro de Política e Administração da Educação e do 
III Congresso Interamericano de Política e Administração da 
Educação, que se realizarão na semana de 17 a 21 de agosto 
de 2009, no Rio de Janeiro. O encontro, organizado pela As-
sociação Nacional de Política e Administração da Educação 
(ANPAE), em parceria com organizações nacionais e interna-
cionais de educação e desenvolvimento humano sustentável, 
tem por objetivo compartilhar e avaliar pesquisas e experiên-
cias inovadoras em matéria de políticas públicas e gestão de-
mocrática da educação, à luz das novas dinâmicas sociais que 
confi guram a luta pelo direito universal à educação como fator 
fundamental de participação coletiva no processo civilizatório 
e na construção e fruição equitativa da qualidade de vida hu-
mana na educação e na sociedade. 

Para a consecução deste objetivo, a programação do en-
contro enfocará os desafi os que enfrentam governos, escolas, 
universidades e entidades da sociedade civil organizada para 
a formulação de políticas públicas e a adoção de práticas de 
gestão democrática, na perspectiva das diversidades e inclu-
sões sociais trabalhadas no âmbito da educação, a partir de 
quatro idéias de fundo:

Destaque
XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO E

III CONGRESSO INTERAMERICANO DE
POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Rio de Janeiro – Brasil
17 a 21 de agosto de 2009

• Educação, Ética e Cidadania  
• Educação de Qualidade para Todos como Direito Huma-

no e Imperativo Social
• Democratização da Educação e Gestão Democrática
• Formação e Valorização de Professores e Dirigentes 

Educacionais na perspectiva da diversidade e do com-
promisso com a melhoria da qualidade da educação e 
do desempenho escolar.

À luz destes pontos de referência, o programa das comu-
nicações orais de pesquisas e dos relatos de experiências 
inovadoras, aprovadas pelo Comitê Científi co do encontro, 
será organizado em torno dos seguintes eixos temáticos:

1. Políticas públicas e gestão democrática na educação 
ambiental

2. Políticas públicas e gestão democrática na educação 
especial

3. Políticas públicas e gestão democrática na educação 
de jovens e adultos

4. Políticas públicas e gestão democrática na educação 
do campo

5. Políticas públicas e gestão democrática na educação 
escolar indígena

6. Políticas públicas e gestão democrática da educação 
na perspectiva da diversidade étnico-racial

7. Políticas públicas e gestão democrática da educação 
na perspectiva da diversidade de gênero e orientação 
sexual

8. Políticas públicas e gestão democrática da educação 
básica

9. Políticas públicas e gestão democrática da educação 
tecnológica

10. Políticas públicas e gestão democrática da educação 
superior.

Anote já esta convocação na sua agenda e comece a preparar a participação. 
Aguarde orientações sobre inscrição e submissão de trabalhos para o programa 
do evento, consultando periodicamente nosso portal: http://anpae.org.br 
Coordenação: Benno Sander, Presidente da Anpae: bennosander@terra.com.br

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:
desafios para as políticas públicas e a

gestão democrática da Educação

A



Anpaeano amigo:

No dia 1 de março de 2008 celebramos a posse dos colegas eleitos para a 
Presidência e o Conselho Fiscal da ANPAE para o biênio 2008-2010, conforme 
consta na Ata da Comissão Eleitoral publicada nesta edição do ANPAE Notícias. 
Elegemos novos conselheiros para o Conselho Fiscal e novos vice-presidentes 
regionais, junto com a reeleição do presidente e vice-presidente nacional para o 
novo mandato.

Diante deste quadro, na gestão 2008-2010 não haverá problemas de continui-
dade política e administrativa. Nesse sentido, a primeira proposta da Presidência 
é a extensão e ampliação dos programas do Plano Estratégico do biênio anterior 
até o fi nal do novo mandato. O plano ampliado até 2010 prevê a realização do 
XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de Política e Adminis-
tração da Educação em 2009, antecedidos pelas reuniões estaduais e seminá-
rios regionais. Por sua vez, os presidentes da ANPAE, Fórum Português, Fórum 
Europeu e Fórum Espanhol, reunidos em Porto Alegre em novembro de 2007, 
concordaram em realizar o próximo Congresso Luso e Ibero Brasileiro no primeiro 
semestre de 2010 na Europa, dois dias em Portugal e dois dias na Espanha.

O programa de publicações prevê a continuação da publicação quadrimestral 
da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, a publicação da 
Coleção Biblioteca ANPAE e a publicação semestral do boletim ANPAE Notícias. 

Pelo exposto, trabalho produtivo é o que não falta na nossa agenda. E muita 
troca, muita expansão de horizontes para a nossa área de pesquisa e militância 
profi ssional. A ANPAE, como sempre, sabe que pode contar com a sua valiosa 
participação!

Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias

noticias@anpae.org.br

Editorial

Fale com a Anpae Nacional

Boletim Semestral da Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação

Janeiro-Junho | Ano XLVIII, Nº 1
Direitos de publicação reservados à ANPAE. 
As opiniões emitidas em matérias assinadas

são da responsabilidade de seus autores.
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Cursos e Eventos

II Seminário Estadual da ANPAE-RJ

A Seção da ANPAE-Rio de Janeiro promoverá seu II Seminá-
rio, que tem como tema central Gestão da Educação Básica – 
formação docente, pesquisa e ação política. O Seminário, que 
conta com o decidido apoio da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) e da FAETEC, se realizará nos dias 25 e 26 
de agosto, na Faculdade de Educação da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ), Auditório 111, 11º andar, Rua 
São Francisco Xavier 524, Maracanã, Tijuca, RJ 20550-013. 
Seu objetivo é congregar professores e diretores da escola 
básica e profi ssional, pesquisadores e docentes de educação 
superior, dirigentes e técnicos dos sistemas de ensino para 
um exercício de cooperação e aprendizagem coletiva sobre 
políticas e práticas de gestão e fi nanciamento da educação 
básica e de formação do educador e do gestor escolar. Veja a 
programação do Seminário e a orientação sobre as formas de 
participação, visitando o portal da ANPAE: www.anpae.org.br. 

Informações e inscrições: anpae-rj@gmail.com
Telefone (21) 2587-7731, Ramal 30 

VII Seminário Regional da ANPAE-Sudeste 
VII Encontro Estadual da ANPAE-Espírito Santo 

Política e Gestão Educacional – por um projeto pedagógico 
nacional é o tema do VII Seminário ANPAE–Sudeste e o VII 
Encontro da ANPAE-Espírito Santo, que se realizará nos dias 
17, 18 e 19 de setembro de 2008 no Centro de Ciências Jurídi-
cas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). Seu objetivo é congregar pesquisadores e professo-
res que desenvolvem estudos e práticas no campo da política 
e gestão educacional, possibilitando o intercâmbio sócio-políti-
co e cultural entre os participantes. Especifi camente, o evento 
buscará proporcionar refl exões e debates sobre as políticas 
educacionais vigentes no país e suas implicações no contexto 
local dos entes federativos; possibilitar aos participantes um 
espaço para a problematização, a construção de novos conhe-
cimentos e a troca de experiências sobre os desafi os que se 
colocam para a escola e para a educação em geral. Para co-
nhecer a programação e ter orientações sobre a participação 
no Seminário, visite o portal da ANPAE: www.anpae.org.br 

Informações e inscrições: nepeufes.ufes@gmail.com 

V Seminário da ANPAE-Nordeste
V Encontro da ANPAE-RN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) se-
diará o V Seminário Regional de Política e Administração da 
Educação do Nordeste e o VI Encontro Estadual de Política 
e Administração da Educação/RN, no ano em que a Insti-
tuição celebra os 50 anos de sua fundação e os 30 anos 

ATIVIDADES DA ANPAE PROGRAMADAS
PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2008

de criação do Programa de Pós-Graduação em Educação.  
O evento se realizará nos dias 17, 18 e 19 de novembro 
no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, com o decidido apoio do Centro de Educação e 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, 
órgãos estaduais e municipais e entidades da sociedade 
civil. O Seminário, que tem como tema central Política, 
Gestão e Qualidade do Ensino, visa reunir pesquisadores, 
profi ssionais atuantes em instituições de ensino superior e 
educação básica, alunos de pós-graduação, graduação e 
comunidade em geral, com os seguintes objetivos: (1) re-
fl etir sobre política e gestão educacional, os processos de 
gestão do conhecimento e de gestão escolar do sistema 
brasileiro, por meio da socialização de resultados de pes-
quisas científi cas educacionais; e (2) divulgar resultados de 
experiências exitosas de instituições e ou grupos de trab-
alho em espaços internos e externos às unidades de ensino, 
enquanto lugares de disseminação dos saberes e de for-
mação individual, ampliando os horizontes de investigação 
e de operacionalização de diretrizes político-pedagógicas e 
legais da educação brasileira.  

Veja o programa do Seminário no portal da ANPAE:
www.anpae.org.br. Para informações adicionais, acesse o 
portal www.ppged.ufrn.br ou telefone para (84) 3215 3529; 

(84) 3215 3463 (ANPAE) ou (84) 3211 9222 (PPGEd).
Email do evento: anpaenordestenatal2008@yahoo.com.br. 

XX Simpósio Catarinense de
Administração da Educação

VIII Seminário Estadual de Política e 
Administração da Educação

O município catarinense de Joaçaba será sede do já histórico 
evento dos administradores educacionais do Estado, promov-
ido pela Associação dos Administradores Escolares de Santa 
Catarina (AAESC) e pela Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação (ANPAE), Seção Estadual de 
Santa Catarina, de 9 a 12 de novembro de 2008. O evento tem 
os seguintes objetivos: (1) socializar estudos e experiências de 
gestão da educação básica na perspectiva da formação con-
tinuada do educador; (2) apresentar estudos e experiências de 
gestão da educação básica na condução do processo de aval-
iação institucional; (3) avaliar diretrizes e políticas de formação 
continuada do educador nas dimensões da profi ssionalização 
docente, ordenamento jurídico e avaliação do desempenho 
profi ssional; (4) apresentar estudos e experiências de gestão 
do currículo escolar e de atuação do educador da educação 
básica; e discutir o processo de alfabetização e a educação da 
criança de seis anos. 

Mais informações no portal: www.aaesc.com.br.
Contato para submissão de trabalhos e inscrições:

Telefone (48) 3225-3979. Email: aaesc@yatech.net.
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A ANPAE divulga e participa de reuniões de associações 
congêneres no campo da educação e das ciências sociais. 
O ANPAE Notícias divulga aqui uma série links que dão 
acesso à programação de reuniões programadas para o 
segundo semestre de 2008.

 XXXI Reunião Anual da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)

 http://www.anped.org.br 

 IV Congresso Internacional ABED de Educação à 
Distância – www.abed.org.br/congresso2008  

 IV Simpósio Internacional  sobre O Estado e as 
Políticas Educacionais no Tempo Presente – UFU/MG

 http://www.simposioestadopoliticas.ufu.br  

 VI Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire 
– Globalização, Educação e Movimentos Sociais

 PUC-SP, São Paulo – http://www.paulofreire.org/FPF2008  

 VIII Seminário sobre Pedagogia em Debate e III 
Colóquio Nacional de Formação de Professores 
– UTP, Curitiba, PR - http://www.anpae.org.br/anpae/ 
www.utp.br/divulgação/VIII_pedagogia_em_debate  

 I Encontro Latino-Americano de Universidades 
Sustentáveis – UPP, Passo Fundo, RS

 http://www.anpae.org.br/anpae/www.upf.br/elaus 

 CONFITEA – VI Conferência Internacional de 
Educação de Adultos – Rio de Janeiro – http:/ 
/www.anpae.org.br/anpae/www.confiteavibrasil.blogspot.com

DATAS ATIVIDADES PARTICIPANTES LOCAL
14 de fevereiro Planejamento de 2008 Equipe de planejamento (30 pessoas) Ideal Clube

26 a 29 de fevereiro Consultoria ao projeto Diretor de turma Diretores de turma já implantados nas escolas Eusébio, Canindé e Madalena

27 de março – quarta-feira Reinauguração da Sede da ANPAE Todos os convidados e autoridades SEDUC e FACED Instituto de Educação do Ceará

24 de abril Reunião científica Palestrante: Tereza Maranhão - RN Instituto de Educação do Ceará

15 de maio
Instalação do projeto de Uso da Informática 
no Ensino: implantação em três escolas 
públicas do Ensino Médio em Fortaleza

Professores e diretores das três escolas selecionadas e 
professores do Eusébio

Instituto de Educação do Ceará

24 de junho Defesa de tese de Doutorado 
Do Projeto “Uso da Informática”

Associados da ANPAE e Laboratório MM/UFC e a escola 
estadual Eunice Weaver NUPER/FACED – UFC

30 de agosto - sábado Cariri ou Sobral – reunião científica 
Tema – a ser definido Diretores de escola e técnicos das escolas públicas e redes A definir

27 de setembro - sábado Canindé – reunião científica Diretores de escola e técnicos das escolas públicas e redes A definir

25 de outubro Quixadá – reunião científica Diretores de escola e técnicos das escolas públicas e redes A definir

26, 27 e 28 de novembro
XXIV Encontro Estadual de Política e 
Administração da Educação:
Tema – a ser definido

Educadores e associados da ANPAE/Ceará Auditório do Passaré - BNB

06 e 07 de dezembro Avaliação da programação e 
confraternização de natal Equipe de planejamento (35 pessoas) Guaramiranga

PROGRAMAÇÃO DA SEÇÃO DA ANPAE-CEARÁ EM 2008

A Diretoria da ANPAE convida os/as colegas a atualizar 
seus dados cadastrais, renovar seu vínculo anpaeano em 
2008 e quitar sua anuidade de 2008. 

Qual é o valor da anuidade de 2008?

• R$160,00 para pesquisadores e professores universi-
tários, especialistas e gestores dos sistemas de ensi-
no e profissionais de nível superior de outras áreas de 
atuação.

• R$80,00 para professores e gestores de escola básica e 
para estudantes universitários de graduação e pós-gra-
duação.

Como efetuar o pagamento?

É fácil, cômodo e eficiente. Visite o portal www.anpae.org.br, 
clique na primeira janela da página – Filiação, Atualização 
Cadastral e Quitação da Anuidade de 2008 – e siga as 
orientações. Preencha ou atualize o formulário do cadastro 
online e, ao ENVIAR o formulário, o sistema gerará, automa-
ticamente, o seu boleto bancário. Utilize o boleto para quitar 
sua anuidade de 2008 pela Internet ou em qualquer agência 
bancária do país. Em caso de dúvidas ou dificuldades, não 
hesite em falar conosco pelo e-mail anpae@anpae.org.br 
ou pelo telefone (21) 2610-3716, aos cuidados de Alexandre 
Lírio, na Presidência da ANPAE.

Quando efetuar o pagamento?

Não deixe para amanhã! Coloque-se em dia quanto antes 
com sua Associação. Com esta ação estará automaticamen-
te no exercício de seus direitos sociais, ajudará a sustentar 
as atividades da Associação e, acima de tudo, integrará o 
movimento nacional de educadores comprometidos com as 
causas da política e da gestão democrática da educação 
brasileira.

ATIVIDADES DE
OUTRAS ENTIDADES

CADASTRAMENTO E ANUIDADE DE 2008



O Programa de Publicações da ANPAE contempla três projetos prioritários: 
(1) Revista Brasileira de Política e Administração da Educação – RBPAE;
(2) Coleção Biblioteca ANPAE; e
(3) o boletim ANPAE Notícias.
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A RBPAE é uma publicação quadrimestral da As-
sociação Nacional de Política e Administração da 
Educação (ANPAE), que tem por objetivo difundir 
estudos e experiências educacionais e promover o 
debate e a refl exão em torno de questões teóricas 
e práticas de política e gestão da educação, par-
ticularmente sobre temas pertinentes às políticas 
públicas e institucionais de educação, planejamento 
e avaliação educacional, gestão de sistemas de en-
sino, escolas, universidades e outras instituições de 
educação e formação cidadã. A RBPAE, que consti-
tui projeto prioritário da ANPAE, vem sendo publica-
da desde 1983 e é distribuída aos associados, a as-
sinantes individuais e institucionais, a bibliotecas e, 
mediante vendas avulsas, a pessoas e instituições 
que apresentam solicitações específi cas. 

Para a produção da Revista, a ANPAE conta com a cola-
boração especial da Faculdade de Educação e da Edito-
ra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), em Porto Alegre, e o apoio da UNESCO, no Brasil. 
A orientação editorial da Revista é estabelecida por um 
Conselho Editorial de reconhecidos pesquisadores e es-
pecialistas brasileiros e estrangeiros. A professora Maria 
Beatriz Luce, Reitora da UNIPAMPA, é a Editora da Re-
vista, e a professora Nalú Farenzena, da Faculdade de 
Educação da UFRGS, é sua Editora Associada. 

Para maiores informações sobre a Revista e sobre 
normas de submissão de trabalhos para publicação, 
visite o portal da ANPAE – www.anpae.org.br. Toda a 
correspondência relacionada com a Revista, incluindo 
assinaturas e a submissão de artigos e resenhas, deve 
ser endereçada a: rbpae@anpae.org.br. 

Enriquecendo sua Biblioteca

Revista Brasileira de Política e
Administraçãoda Educação (RBPAE)

Biblioteca ANPAE
A coleção Biblioteca ANPAE, estabelecida no ano 2000, constitui 
um programa editorial que visa publicar obras especializadas sobre 
temas de política e gestão da educação e áreas afi ns. Seu objetivo 
é incentivar os associados a divulgar sua produção e, ao mesmo 
tempo, proporcionar leituras acessíveis para o quadro social e o 
público interessado. 

A coleção compreende três séries de publicações: (1) série Livros, 
co-editados com editoras universitárias ou comerciais e distribuídos 
ou colocados à venda com descontos especiais para os associa-
dos; (2) série Cadernos ANPAE, iniciada em 2002, como veículo de 
divulgação de produtos e textos relacionados a eventos e atividades 
da ANPAE; e (3) série Cadernos de Gestão, iniciada em 2008, por 
recomendação do Conselho Editorial da ANPAE, e que tem como 
público-alvo os gestores e professores de educação básica.

Informações adicionais sobre a Biblioteca ANPAE e suas normas 
de publicação poderão ser obtidas com a editoria da coletânea, 
a cargo da professora Sofi a Lerche Vieira (UECE), Editora, e da 
professora Eloísa Maia Vidal (UECE), Editora Associada. A corres-
pondência relacionada com a coleção, incluindo a submissão de 
trabalhos, deve ser endereçada a: sofi alerche@gmail.com.  

ANPAE Notícias 
Desde a sua fundação, a ANPAE man-
tém um boletim informativo, com distin-
tas denominações ao longo dos anos, 
distribuído periodicamente a todos os 
associados. O objetivo do boletim, hoje 
denominado ANPAE Notícias, é divul-
gar atos e fatos de interesse do quadro 
social e servir de elo de integração e 
promoção do processo associativo no 
âmbito da Associação. Com a crescen-
te utilização da Internet e do portal da 
ANPAE como veículos de informação e 
comunicação e visando reduzir o custo 
do correio, a periodicidade do boletim 
foi reduzida a dois números por ano. A 
editoria do ANPAE Notícias está a car-
go da professora Simone Caputo Go-
mes (USP), como Editora, e de Bea-
trice Boechat D’Delia (UNISUL), como 
Jornalista Responsável. Informações e 
contribuições devem ser endereçadas 
a: anpae@anpae.org.br.
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No primeiro dia do mês de março do ano dois mil e oito, reu-
niu-se, em Niterói no Estado do Rio de Janeiro, a Comissão 
Eleitoral da Associação Nacional de Política e Administração 
da Educação (ANPAE), para promover a contagem dos votos 
da eleição nacional da Presidência e do Conselho Fiscal da 
Associação para a gestão 2008-2010. Estiveram presentes 
na sessão pública, aberta aos associados, os cinco membros 
da Comissão Eleitoral – Sonia Martins de Almeida Nogueira 
(UENF), Marília Araújo Lima Pimentel (UERJ), Antônio Puhl 
(UFF), Rosa Maria Torte da Cunha (Cesgranrio) e Maria Lu-
cia de Abrantes Fortuna (UERJ) – para, sob a presidência 
da primeira, conduzir os trabalhos de apuração dos votos. 
Também estiveram presentes o Presidente da ANPAE, Ben-
no Sander; a Vice-Presidente, Lourdes Marcelino Machado; o 
Diretor Executivo, Erasto Fortes Mendonça; e o Conselheiro 
José Valdir Pereira, membro do Conselho Fiscal, que testemu-
nhou a apuração. O Presidente da ANPAE deu as boas-vindas 
aos presentes e passou a palavra à Presidente da Comissão 
Eleitoral, que abriu os trabalhos, fazendo menção às normas e 
procedimentos estabelecidos no Edital das Eleições, à luz do 
disposto pelo Conselho Deliberativo e pela Assembléia Geral 
da ANPAE. Informou que as cédulas eleitorais foram enviadas 
aos associados no gozo de seus direitos sociais no dia 15 de 
janeiro de 2008, com indicação do prazo de votação até o dia 
15 de fevereiro do mesmo ano. Juntamente com as cédulas, 
enviou-se também o Edital das Eleições e um envelope auto-
endereçado e com o carimbo da ANPAE para a devolução dos 
votos pelo correio. Em seguida, foi aberta a urna, observando-
se nos envelopes a data de postagem e o carimbo da ANPAE. 
A contagem registrou um total de 278 (duzentos e setenta e 
oito) envelopes que preencheram essas condições e 07 (sete) 
com postagem posterior à data estabelecida, não sendo, por-
tando, contabilizados. Abertos os envelopes, as cédulas foram 
classifi cadas por Região, tendo em vista que cada Região ti-
nha seus próprios candidatos a Vice-Presidente Regional Titu-
lar e Adjunto. Foram então apurados os votos para Presidente 
e Vice-Presidente da ANPAE – Benno Sander e Lourdes 
Marcelino Machado, respectivamente – com os seguintes 
resultados: 272 (duzentos e setenta e dois) votos indicando 
SIM, 0 (zero) indicando NÃO, e 6 (seis) votos em branco. Em 
seguida, foram contados os votos para as Vice-Presidências 
Regionais que apresentaram os seguintes resultados: Região 
Centro-Oeste – Marília Fonseca para Vice-Presidente Re-
gional e Virginia Maria Pereira de Melo para Adjunta – com 
31 (trinta e um) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO e 2 
(dois) em branco; Região Nordeste – Magna França para 
Vice-Presidente Regional e Luiz de Sousa Junior para Ad-
junto, com 51 (cinquenta e um) votos pelo SIM, 0 (zero) voto 
pelo NÃO e 0 (zero) voto em branco; Região Norte – Franci-

Atos e Fatos

ELEIÇÕES NACIONAIS DA ANPAE – 2008-2010

Ata da Reunião da Comissão Eleitoral da ANPAE 
realizada no dia 1º de março de 2008

nete Massulo Corrêa para Vice-Presidente Regional e Tâ-
nia Suely Azevedo Brasileiro para Adjunta, com 9 (nove) 
votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO e 0 (zero) voto em 
branco; Região Sudeste – Marcelo Soares Pereira da Silva 
para Vice-Presidente Regional e Eliza Bartolozzi Ferreira 
para Adjunta, com 119 (cento e dezenove) votos pelo SIM, 0 
(zero) voto pelo NÃO e 2 (dois) votos em branco; Região Sul 
– Flávia Obino Corrêa Werle para Vice-Presidente Regio-
nal e Antônio Elízeo Pazeto para Adjunto, com 62 (sessenta 
e dois) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO e 2 (dois) votos 
em branco. Dando seguimento, a Comissão passou a fazer 
a contagem dos votos concedidos aos cinco candidatos ins-
critos para o Conselho Fiscal, observando-se o disposto no 
Edital e na cédula eleitoral de que cada eleitor podia votar em 
até três candidatos. A contagem revelou um total de 635 (seis-
centos e trinta e cinco) votos válidos, assim distribuídos: 161 
(cento e sessenta e um) votos para Alberto de Mello e Souza; 
171 (cento e setenta e um) votos para Cleiton de Oliveira; 161 
(cento e sessenta e um) votos para Magali de Castro; 68 (ses-
senta e oito) votos para Elizabeth Matos Rocha; e 74 (setenta 
e quatro) votos para Eurilene Santana Balbi. De acordo com 
as normas eleitorais, os três candidatos que receberam maior 
número de votos do quadro social foram eleitos Conselheiros 
Titulares do Conselho Fiscal: Cleiton de Oliveira, Alberto 
de Mello e Souza e Magali de Castro, sendo Suplentes Eu-
rilene Santana Balbi e Elizabeth Matos Rocha. Terminada a 
apuração, a Presidente da Comissão Eleitoral, Sonia Martins 
de Almeida Nogueira, proclamou o resultado das eleições, de-
clarando ser expressão da verdade, deu posse ao Presidente 
eleito, Professor Benno Sander, e determinou que fossem to-
madas as providências para a posse dos demais colegas elei-
tos pelo quadro social da ANPAE e para o registro desta Ata e 
dos Termos de Posse dos dirigentes eleitos no correspondente 
Cartório das Pessoas Jurídicas, para todos os efeitos legais. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada a presente 
Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão Elei-
toral. Dado em Niterói, Rio de Janeiro, no primeiro dia do mês 
de março do ano dois mil e oito.

Marília Araújo Lima Pimentel 
Membro da Comissão Eleitoral
Antônio Puhl
Membro da Comissão Eleitoral
Rosa Maria Torte da Cunha
Membro da Comissão Eleitoral
Maria Lucia de Abrantes Fortuna
Membro da Comissão Eleitoral
Sonia Martins de Almeida Nogueira
Presidente da Comissão Eleitoral
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Os (as) profissionais da educação reunidos no XXIII Sim-
pósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, V 
Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da 
Educação e I Colóquio Ibero-Americano de Política e Adminis-
tração da Educação, organizados pela Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação (ANPAE), pelo Fó-
rum Português de Administração Educacional (FPAE) e pelo 
European Forum on Educational Administration (EFEA), em 
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), na cidade de Porto Alegre, RS, Brasil, no período 
de 11 a 14 de novembro de 2007, concebendo a educação 
como política de Estado e considerando a importância de 
ações, programas e políticas direcionadas à universalização 
da educação com qualidade socialmente referenciada, ratifi-
cam a necessidade de mobilização dos governos nacionais e 
locais, escolas e universidades e dos distintos segmentos da 
sociedade civil, dos movimentos sociais e das associações de 
educadores, para o estabelecimento de um renovado e con-
tinuado esforço político-pedagógico em prol de uma escola 
pública de qualidade para todos.

Para tanto, entendem ser de fundamental importância:

• resgatar o papel da escola como instituição de bem pú-
blico, como espaço social por excelência que acolhe os 
cidadãos – crianças, jovens e adultos – para o exercício 
pleno de seus direitos educacionais e culturais, incluindo a 
aquisição do saber historicamente acumulado e a constru-
ção e utilização de novos conhecimentos;

• constituir espaços interinstitucionais, nacionais e interna-
cionais, de reflexão e socialização de estudos, pesquisas 
e práticas de política e gestão da educação, direcionados 
à avaliação e proposição de políticas e programas edu-
cacionais por meio da divulgação de trabalhos de pesqui-
sa científica, da socialização de estudos e experiências 
inovadoras de educação, do debate sobre a educação 
contemporânea no contexto internacional e do aprofunda-
mento da reflexão sobre os desafios que atualmente en-
frentam os sistemas educacionais envolvendo as políticas 
e práticas de formação dos profissionais da educação e de 
gestão de instituições escolares e universitárias;

• retomar o papel do Estado no tocante à garantia de edu-
cação de qualidade para todos em todos os níveis e mo-
dalidades em contraposição ao ideário da flexibilização, da 
desregulamentação, da privatização em curso;

• construir novas políticas e práticas de avaliação educacio-
nal de modo a consolidar os espaços, processos e dinâmi-
cas de avaliação que valorizem e fortaleçam os saberes 
docentes, o trabalho coletivo e a gestão democrática da 
educação e da escola;

• lutar pela ampliação dos percentuais destinados à educa-
ção, por maior organicidade entre as ações, programas e 
políticas educacionais direcionados à democratização do 
acesso, permanência e da gestão com qualidade social 
para todos os níveis e modalidades da educação. 

 No que concerne à educação brasileira, os educadores e 
educadoras participantes deste encontro internacional re-
afirmam o papel da ANPAE no aprofundamento de ques-
tões fundamentais para a melhoria da qualidade da educa-
ção nacional.

 Nesse sentido, reafirmam a necessidade de:

• assegurar a implementação de políticas que conduzam 
sempre ao fortalecimento da escola pública;

• garantir a implementação de mecanismos e práticas de ges-
tão democrática da educação, de modo a fortalecer cada 
vez mais o trabalho coletivo e ação colegiada na escola;

• romper com modelos de organização do trabalho escolar 
que conduzam à hierarquização, burocratização e fragmen-
tação das relações e práticas nas instituições educativas;

• garantir a ampliação dos percentuais de recursos financei-
ros destinados à educação nacional;

• regulamentar o regime de colaboração entre os entes fede-
rados, na perspectiva de uma ação compartilhada entre as 
diferentes instâncias de poder e que conduza à efetivação 
do Sistema Nacional de Educação;

• garantir a realização de conferências de educação, que se 
concretizem a partir da efetiva participação das sociedades 
civil e política, objetivando avançar na construção de um 
novo projeto de Estado e de educação para a sociedade 
brasileira;

• implementar políticas de valorização dos profissionais da 
educação por meio da definição de um piso salarial nacio-
nal e da construção de planos de carreira que assegurem 
remuneração justa e digna, trajetórias profissionais sólidas, 
práticas educativas coletivas e solidárias;

• assegurar a formação dos profissionais da educação pela 
pesquisa como princípio formativo e pela compreensão da 
educação e da escola enquanto realidades complexas, de 
modo a prepará-los para o desenvolvimento da docência, 
da produção do conhecimento e da gestão democrática da 
educação.
 
Os participantes entendem, ainda, que a rearticulação 

do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública no Brasil 
se coloca como um passo importante para consubstanciar 
o papel político dos diferentes atores que, historicamente, 
vêm defendendo uma educação pública, popular e demo-
crática. Nessa direção, ressaltam a importância do papel da 
Associação Nacional de Política e Administração da Edu-
cação no debate e na disseminação do conhecimento na 
área de educação por meio da consolidação de sua atuação 
acadêmica e inserção qualificada e comprometida com os 
novos marcos para a organização e gestão democrática da 
educação nacional.  

Finalmente, os participantes do XXIII Simpósio Brasileiro 
de Política e Administração da Educação, V Congresso Luso-
Brasileiro de Política e Administração da Educação e I Coló-
quio Ibero-Americano de Política e Administração da Educa-
ção ratificam a importância fundamental de estreitar as rela-
ções e ampliar os intercâmbios e parcerias acadêmicas entre a 
Associação Nacional de Política e Administração da Educação 
do Brasil, o Fórum Português de Administração Educacional, 
o Fórum Espanhol de Administração Educacional, o European 
Forum on Edudcational Administration e outras associações 
nacionais e internacionais de educação.

Promulgada em Porto Alegre, no dia 14 de novembro de 2007

Recordando compromisso assumido

CARTA DE PORTO ALEGRE
POR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS


