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A Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE),
entidade acadêmica da sociedade civil no campo da política e da gestão da
educação, se une às associações educacionais do país, neste ato público
comemorativo dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
oportunamente ratificada pelo Brasil, para renovar o seu compromisso histórico
com a defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade, o exercício da
cidadania e a construção da democracia na educação e na sociedade. Em
particular, a ANPAE renova e afirma seu compromisso com os princípios
direcionados à melhoria da qualidade da educação para todos, assegurada ao
longo da vida, na dimensão da justiça social, primeira virtude das instituições
sociais e da doutrina do Estado de Direito.
Com esta afirmação, a ANPAE alinha-se com as disposições da
Constituição Brasileira sobre a educação como primeiro direito social; sobre o
ensino básico como condição de direito público subjetivo; sobre a gestão
democrática e gratuidade como práticas obrigatórias para o ensino público
brasileiro; e sobre o reconhecimento do direito à diversidade social e cultural na
escola e na sociedade. Nessa linha, reitera sua missão de lutar pela
universalização da educação de qualidade, através de sua participação na
formulação de políticas públicas socialmente relevantes e na adoção de práticas
de gestão democrática, alicerçadas nos princípios de liberdade e igualdade de
direitos e deveres educacionais e sociais. Da mesma forma, sinaliza a
importância da concepção e adoção de soluções político-pedagógicas
eticamente sustentáveis, em face da complexidade das nossas desigualdades
econômicas, sociais e culturais, das nossas disparidades locais e regionais e da
multiplicidade de discriminações em matéria de etnia, gênero, idade,
necessidades especiais, credo e outras manifestações exclusivistas que
ofendem a própria dignidade da pessoa humana.
No entanto, estamos conscientes de que não basta a afirmação do
direito à educação como direito humano inalienável, tal como o dispõe a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas,
a Convenção Americana sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da
Organização dos Estados Americanos; a Convenção contra as Discriminações na
Esfera do Ensino; e a Constituição Brasileira de 1988; é preciso garantir e

efetivar esse direito na escola e na sociedade. Surge, assim, a importância
fundamental da Educação em Direitos Humanos e a formação de professores e
dirigentes educacionais comprometidos com a promoção dos direitos humanos,
o respeito à diversidade social e cultural, a democracia e a formação cidadã.
É nesse sentido que a ANPAE se une às entidades da sociedade civil no
campo da educação e aos órgãos públicos em diferentes esferas
governamentais para reiterar o seu compromisso com a Educação em Direitos
Humanos, mediante sua participação na implantação do Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos (PNEDH) da Presidência da República e do
Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH/2005), com
vistas a contribuir para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos, a
promoção da dignidade e do desenvolvimento humano, o estímulo à
participação das pessoas em uma sociedade livre e justa, a construção de uma
cultura de paz e a promoção da convivência construtiva entre as nações. Nessa
linha de ação, o XXIV Simpósio Brasileiro e III Congresso Interamericano de
Política e Administração da Educação do próximo ano têm como tema central
Direitos Humanos e Cidadania: desafios para a política e a gestão democrática
da educação.
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