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2007: Realizações de qualidade em quantidade!

A

ANPAE tem uma agenda substantiva de atividades programadas para 2007, fruto do esforço dos
dirigentes regionais e estaduais e da
participação coletiva das colegas e
companheiros pelo país afora. Verificamos com satisfação que as cinco
Vice-Presidências Regionais confirmaram a realização de seus Encontros Regionais de Política e Administração da Educação, em parceria com
reconhecidas universidades do país. A
Região Nordeste deu a largada, realizando seu encontro em novembro de
2006, na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, em Natal. A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, será sede do encontro da
Região Sudeste na primeira semana
de maio de 2007. A Região Sul fará
seu encontro na segunda semana de
maio na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E a Região
Norte programou sua reunião para o
mês de agosto de 2007 na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus.
Quanto às Seções Estaduais, algumas já promoveram suas reuniões em
2006, outras ainda estão em processo
de planejamento e a grande maioria
confirmou seus encontros estaduais
para o primeiro semestre de 2007.
A agenda destaca a realização
do IV Congresso
Luso-Brasileiro de Política e
Administração da
Educação em Lisboa, em meados
de abril de

2007, e do V Congresso Luso-Brasileiro em Porto Alegre, no próximo mês
de novembro, ambos em parceria com
o Fórum Português de Administração
Educacional. Finalmente, nosso projeto maior – o XXIII Simpósio Brasileiro
de Política e Administração da Educação – tem tema, data e local confirmados. Nosso lugar de encontro será a
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) em Porto Alegre, de
10 a 14 de novembro de 2007. Nossos
debates girarão em torno da necessidade de empreendermos um renovado
e sustentado pacto político-pedagógico em prol de uma escola de qualidade para todos, com base na avaliação
e reconstrução de suas políticas e práticas de formação, financiamento e
gestão da educação.
A boa nova editorial já deve ter chegado à sua casa pelo correio, entregando-lhe o volume 22, número 1 da
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE). Está
a caminho, em processo adiantado de
editoração, o volume 22, número 2 da
revista. A segunda boa nova em matéria editorial é que, a partir de 2007, a
revista será publicada quadrimestralmente, fato auspicioso na consolidação da ANPAE como agente de produção e divulgação do conhecimento
no campo da política e da gestão de
educação.
Ao reiniciarmos nossas atividades,
é hora de renovarmos nossos vínculos com a ANPAE, atualizando nossos
cadastros e enviando nossas contribuições anuais, que reconfirmarão
a assinatura da Revista Brasileira de
Política e Administração da Educação

(RBPAE) e do ANPAE Notícias deste
ano. A presteza de nossa resposta a
este apelo é fundamental para que as
Editorias da revista e do boletim possam programar suas tiragens de 2007
e para que todos possamos participar
ativamente das atividades agendadas
para este ano.
O cumprimento da agenda de
2007 depende de todos e de cada
um de nós que integramos a família
anpaeana. Aguardamos sua visita periódica ao nosso portal e esperamos
encontrá-lo em nossas reuniões presenciais, para que, juntos e de mãos
dadas, possamos reconfirmar nossa
participação efetiva no movimento nacional dos educadores comprometidos
com as causas da política e da gestão
democrática da educação.

Benno Sander

Presidente da ANPAE
bennosander@terra.com.br
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Destaque

IV Congresso Luso-Brasileiro de Política
e Administração da Educação
Lisboa, Portugal, dias 12, 13 e 14 de abril de 2007

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação Universidade de Lisboa

Objetivo do Congresso
O Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação é uma realização conjunta do Fórum
Português de Administração Educacional (FPAE) e da
Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), com o objetivo de analisar e discutir as
novas exigências que se colocam à direção das escolas,
relacionadas com mudanças nos modos de regulação da
educação que põem em causa valores, princípios e práticas estabelecidas. Desenvolvimentos recentes em matéria de administração educacional e formação de gestores
escolares são aspectos centrais do debate, considerando
a importância de que tais questões se revestem no atual
contexto das políticas educativas em Portugal e no Brasil.
Tema Central
O governo das escolas: os novos referenciais, as
práticas e a formação.
Áreas Temáticas
• As atuais pressões externas sobre a escola, englobando a descentralização e a responsabilização das
escolas, a avaliação externa, a conquista de públicos
e o poder parental na escolha e na administração da
educação.
• Os novos perfis profissionais na administração da
educação, incluindo as funções e novas práticas dos
gestores escolares, os novos atores locais na administração educacional, o novo gestor e a micropolítica
da escola, a profissionalização e elegibilidade do gestor escolar.
• A formação para a gestão educacional, englobando
os perfis dos gestores educacionais, sua formação e
análise crítica, incluindo experiências inovadoras de
formação e/ou de creditação de conhecimentos adquiridos no desempenho profissional.
Comissão Científica
Afrânio Mendes Catani (USP), Ana Paula Curado (Reitoria-UL), Antônio Lisbos Leitão de Sousa (UFRN), Benno
Sander (ANPAE/UFF), Dalila Andrade Oliveira (UFMG),
Erasto Fortes Mendonça (UNB), Fátima Chorão Sanches
(FC-UL), Florbela Luís Sousa (FC-UL), Henrique Costa
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Ferreira (ESE-IPB), João Barroso (FPCE-UL), João Formosinho (IEC-UM), João Pereira de Oliveira (UFG), Jorge
Adelino Costa (DCE-UA), Licínio Lima (IPE-UM), Maria
Beatriz Bettencourt (FPAE), Maria Estela Dal Pai Franco
(UFRGS), Marcelo Soares Pereira da Silva (UFU) e Romualdo Portela de Oliveira (USP).
Comissão Organizadora
Afrânio Mendes Catani (USP), Benno Sander (ANPAE/
UFF), Berta Macedo (Professora aposentada), Cristina
Carvalho (EB1-ME), Filomena Marques (eForgets), Graça Guedes (SG-ME), João Pinhal (FPCE-UL), Lucília
Ramos (DEGRHE-ME), Luís Leandro Dinis (ESAR-ME),
Maria Beatriz Bettencourt (FPAE), Romualdo Portela de
Oliveira (USP) e Sofia Viseu (FPCE-UL).
Secretariado Geral em Lisboa
Luís Leandro Dinis - llvdinis@netcabo.pt
Coordenação Brasileira
Afrânio Mendes Catani (USP) – amcatani@usp.br
Romualdo Portela de Oliveira (USP) – romualdo@usp.br
Colaborações e prazos
Os sócios da ANPAE interessados em apresentar comunicações no Congresso deverão enviar um resumo
do trabalho até o dia 15 de fevereiro de 2007 à Coordenação Brasileira, aos cuidados de Afrânio Mendes Catani (amcatani@usp.br). O Comitê Científico da ANPAE
avaliará os trabalhos e enviará as comunicações selecionadas ao Secretariado do Fórum Português até o dia 25
de fevereiro para constar do Livro do Congresso e integrar sua programação oficial, desde que cumpridas todas
as condições de inscrição e pagamento. Os resumos não
poderão exceder a duas páginas de tamanho A4 e deverão ser digitados com letra Times New Roman, corpo 12,
espaço 1.5 entrelinhas, margens direita e esquerda de 3
cm; deverão ainda ter um cabeçalho com a indicação do
título, nome(s) do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões) a
que pertence(m).
Os textos completos das comunicações, que
deverão ser enviados até o dia 05 de março de 2007
à Coordenação Brasileira, aos cuidados de Afrânio

Mendes Catani (amcatani@usp.br), não deverão
ultrapassar 10 páginas de tamanho A4, letra Times New
Roman, corpo 11, espaço 1.5 entrelinhas, margens direita/
esquerda de 3 cm. Após a avaliação dos textos na íntegra,
serão enviados ao Secretariado do Fórum Português.
Condições para participar do programa
O envio dos trabalhos dos participantes brasileiros
deverá ser feito em arquivo eletrônico e deve vir acompanhado do endereço postal completo, telefone e e-mail
do(a) autor(a) para viabilizar a comunicação. Somente
sócios quites da ANPAE poderão apresentar comunicações no Congresso. A inclusão de trabalhos no programa
do Congresso está sujeita à inscrição no evento, ao pagamento da taxa de inscrição e à quitação prévia da anuidade da Associação correspondente a 2007. A Diretoria
do Fórum Português fará as cobranças das inscrições e
anuidades dos participantes portugueses, enquanto que
a Diretoria da ANPAE fará as cobranças dos participantes
brasileiros, de acordo com as orientações constantes do
portal da ANPAE.
Investimento
Até o dia 15 de março de 2007, o valor da inscrição
no Congresso é de 45 euros para os sócios da ANPAE
e do Fórum Português em dia com as anuidades de sua
respectiva Associação. Para os demais participantes, a
inscrição é de 90 euros. Depois do dia 15 de março, o
valor das inscrições sobe 60%.
Por solicitação da Coordenação Portuguesa do Congresso e visando a facilitar o pagamento das inscrições
no Congresso por parte dos participantes brasileiros, a
Presidência da ANPAE receberá os pagamentos das inscrições em reais, a um custo adicional de 10 (dez) euros,
para cobrir as despesas de cobrança, as taxas de câmbio
e flutuações cambiais, a remessa internacional e outros
gastos administrativos. Portanto, para os anpaeanos o investimento por conceito de inscrição no Congresso é de 55
euros, equivalente a R$150,00. Para os profissionais nãoassociados à ANPAE é de 100 euros, ou seja, R$300,00. A
anuidade da ANPAE de 2007 é de R$120,00.
Forma de inscrição e pagamento
As orientações para a inscrição no Congresso e o pagamento da taxa de inscrição e da anuidade da ANPAE
correspondente a 2007 encontram-se no portal www.
anpae.org.br. Para os sócios da ANPAE, que têm um
desconto de 50%, a inscrição no Congresso só se efetivará mediante pagamento prévio da anuidade de 2007,
que deverá ser feito exclusivamente através do portal da
Associação. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade,
fale conosco pelo telefone (21) 2610-3716 ou pelo e-mail
anpae@anpae.org.br.

Viagem e alojamento
A ANPAE não coordenará a organização dos planos
individuais de viagem a Lisboa dos participantes brasileiros. Assim, os participantes individuais ou pequenos
grupos de participantes poderão organizar suas viagens
e estadias na Europa de acordo com seus interesses e
necessidades. Dessa forma, cada participante – seja autor de trabalho incluído no programa do Congresso ou
não – há de ser pessoalmente responsável pela reserva e aquisição de sua passagem internacional, pelo seu
alojamento, pela taxa de inscrição quitada no Brasil e
outros gastos relacionados com a viagem.
IMPORTANTE: DIRIMINDO DÚVIDAS
•

Por solicitação da Coordenação Portuguesa do Congresso, as inscrições e pagamentos dos participantes
brasileiros, assim como a submissão de trabalhos, devem ser feitas exclusivamente através da ANPAE.

•

Os resumos e os trabalhos na íntegra devem ser enviados diretamente a Afrânio Mendes Catani (USP)
– amcatani@usp.br – e Romualdo Portela de Oliveira
(USP) – romualdo@usp.br. Não envie resumos e trabalhos, nem inscrições e pagamentos a Lisboa, pois serão reencaminhados ao Brasil para a sua tramitação.

•

A data limite para submeter resumos de comunicações para integrar o programa do IV Congresso LusoBrasileiro é 15 de fevereiro de 2007.

•

A data limite para receber os textos completos na Coordenação Brasileira é 05 de março de 2007.

•

O dia 05 de março também é a data limite para receber os formulários de inscrição no Congresso de todos os que têm trabalhos aprovados. A efetivação da
inscrição no Congresso está sujeita ao pagamento
da taxa de inscrição e ao pagamento da anuidade
da Associação correspondente a 2007.

•

As inscrições de brasileiros no Congresso e os pagamentos das taxas de inscrição, assim como das
anuidades de 2007, devem ser feitos até o dia 05
de março, exclusivamente através do portal da
ANPAE – www.anpae.org.br. Em caso de dúvidas ou
dificuldades, favor dirigir-se a André Moraes, na Presidência da ANPAE, pelo telefone (21) 2610-3716 ou
pelo e-mail anpae@anpae.org.br.

•

O portal da ANPAE – www.anpae.org.br – e o Site do
Fórum Português – www.fpce.ul.pt/org/fpae - atualizarão periodicamente as informações sobre a preparação e organização do Congresso, incluindo sugestões
de hotel em Lisboa e outras atividades de interesse
dos participantes.
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Editorial
Na linha ininterrupta do tempo, sabemos que um novo ano se constrói
sobre os alicerces de realizações anteriores. A ANPAE, como esforço
conjunto, sedimentou passos importantes para a concretização de uma
rica agenda de eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais
em 2007, além de caminhar para a melhoria da qualidade de seus meios
de comunicação, instrumentos de edição e de administração. Aliando-se
a outras entidades líderes da área da educação, tem tido participação ativa na construção de políticas públicas e na discussão dos grandes temas
afetos ao seu âmbito.
Em sintonia com a movimentação profícua da comunidade educacional, um novo mandato governamental nos acena com esperanças num
sistema que começou a ser discutido este mês, na primeira reunião da
junta de acompanhamento do Fundeb, e que estabelecerá um pacote de
ações que tomam a educação como prioridade e que se pautam pela melhoria de sua qualidade, procurando beneficiar diretamente os municípios
que evidenciem piores resultados no que diz respeito aos indicadores a
serem propostos pelo MEC.
O país parece tomar crescente consciência da necessidade – e esperamos que finalmente – de “estabelecer um pacto pela educação”, como
assinala a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. A mesma urgência política também se revela nas campanhas educacionais da UNDIME, da Associação Brasileira de Municípios, da União
Nacional de Conselhos Municipais de Educação, de agências governamentais e entidades líderes da sociedade civil organizada no campo da
educação.
A ANPAE tem feito vigorosamente a sua parte e, neste ano, com uma
agenda viva que culminará no nosso XXIII Simpósio Brasileiro em Porto
Alegre – com os debates em torno de um novo pacto pela qualidade da
educação – e, acima de tudo, com a sua colaboração, anpaeano, certamente imprimirá uma marca indelével nesse processo.
Fortaleça a nossa Associação!

Simone Caputo Gomes
Editora do ANPAE Notícias
noticias@anpae.org.br

Fale com a Anpae Nacional
Gabinete da Presidência
Secretaria e Tesouraria da ANPAE
Rua Otávio Carneiro 100, Sala 807, Niterói, RJ 24230-190
Telefone/Fax (21) 2610-3716
E-mail: anpae@anpae.org.br - Portal: www.anpae.org.br
Diretoria Executiva na Sede da ANPAE
Faculdade de Educação, Fundação Universidade de Brasília
Campus Universitário Darci Ribeiro, Asa Norte, Brasília, DF 70410-900
Telefone (61) 3307-2125
E-mail: direxecutiva@anpae.org.br
Diretoria de Pesquisa e Publicações
Editoria da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Avenida Paulo Gama 110, prédio 12-201, Porto Alegre, RS 90046-900
Telefone/Fax (51) 3316-3103
E-mail: rbpae@anpae.org.br
Editoria do Boletim ANPAE Notícias
Rua Otávio Carneiro 100, Sala 807, Niterói, RJ 24230-190
Telefone/Fax (21) 2610-3716
E-mail: noticias@anpae.org.br
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Maria Abádia da Silva, DF
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Agenda

confirmada para 2007
Reunião Estadual da ANPAE do Pará
Está em processo de preparação a reunião anual da
ANPAE do Estado do Pará com data prevista para o dia 13 de
fevereiro de 2006, numa iniciativa conjunta da Vice-Presidência da ANPAE para a Região Norte e da Seção Estadual da
ANPAE no Pará. Contato: Orlando Nobre Bezerra de Souza
(orlandos@ufpa.br), Vice-Presidente da ANPAE para a Região
Norte.
Colóquio de Pesquisa em Gestão Educacional
O colóquio é organizado pelo Núcleo de Política, Gestão
e Financiamento da Educação (NuPE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e conta com o auspício da ANPAE. O
evento se realizará no Campus da Reitoria da UFPR, de 28
de fevereiro a 02 de março de 2007. Contato: Ângelo Ricardo
de Souza, Coordenador do Colóquio (angelo@ufpr.br). Site:
www.nupe.ufpr.br/colindex.htm.
Encontro Estadual de Administração da Educação de Pernambuco
A Seção Estadual da ANPAE em Pernambuco realizará
seu Encontro Estadual de Política e Administração da Educação nos dias 13 e 14 de março de 2007, no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os
debates do evento girarão em torno da “Gestão Democrática
da Educação e da Escola: Traçando Caminhos”. Contato: José
Amaro Barbosa da Silva, Diretor da ANPAE em Pernambuco
(joambas@yahoo.com.br; j.barbosa.silva@uol.com.br).
Encontro Regional da ANPAE Centro-Oeste
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE para a Região Centro-Oeste e pelas Seções Estaduais da ANPAE do
Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso e a Coordenação da
ANPAE de Tocantins, o evento se realizará na Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília, nos dias 2 e 3 de abril
de 2007. Tema: Políticas de Financiamento e Gestão da Educação Pública. Contatos: Miriam Fábia Alves, Vice-Presidente
da ANPAE Centro-Oeste (miriamfabia@ig.com.br); Maria Abádia da Silva, Diretora da ANPAE/DF (abadia@unb.br); Elza
Gabriela Miranda, Bolsista na UNB (elzagabi@hotmail.com).
Encontro Estadual de Administração da Educação de
Goiás
Por ocasião do Encontro Regional da ANPAE Centro-Oeste, a Seção da ANPAE de Goiás realizará sua reunião estadual e Assembléia no dia 3 de abril de 2007, na Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília. Contato: Nelson Abreu
Júnior, Diretor da ANPAE em Goiás (nelsonabreu@ueg.br).
Encontro Estadual de Administração da Educação do Distrito Federal
A Seção da ANPAE do Distrito Federal realizará sua reunião anual e Assembléia por ocasião do Encontro Regional da
ANPAE Centro-Oeste, na Faculdade de Educação da Univer-

sidade de Brasília, no dia 3 de abril de 2007. Contatos: Maria
Abádia da Silva, Diretora da ANPAE no Distrito Federal (abadia@unb.br) e Elza Gabriela Miranda, Bolsista na UNB (elzagabi@hotmail.com).
IV Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração
da Educação
Retomando a parceria luso-brasileira, o IV Congresso se
realizará na Universidade de Lisboa, Portugal, nos dias 12, 13
e 14 de abril de 2007, tendo como tema “O governo das escolas: os novos referenciais, as práticas e a formação”. Confira
a atualização de importantes informações neste boletim e no
portal www.anpae.org.br. Contatos: Afrânio Mendes Catani
(amcatani@usp.br) e Romualdo Portela de Oliveira (romualdo@usp.br), Coordenadores da Parceria Luso-Brasileira.
Encontro Estadual de Administração da Educação da Paraíba
A Seção da ANPAE da Paraíba, com sede na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), anuncia a realização do Encontro
Estadual de Política e Administração da Educação da Paraíba,
programado para os dias 18, 19 e 20 de abril de 2007. Tema
central dos debates: “Políticas de formação, gestão e financiamento da educação”. Contato: Luiz de Souza Junior, Diretor
da ANPAE na Paraíba (luizsjunior@uol.com.br).
Encontro Regional da ANPAE Sudeste
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE Sudeste e
Seções Estaduais ANPAE em Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo, o evento ocorrerá na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG, de 2 a 4 de maio de
2007, tendo como temática “Pesquisas e práticas em política e gestão da educação”. Contato: Marcelo Soares Pereira
da Silva (marcelosoares@ufu.br), Vice-Presidente da ANPAE
na Região Sudeste. Informações atualizadas neste boletim e
no portal www.anpae.org.br ou pelo e-mail: anpaesudeste@
faced.ufu.br.
Reunião Estadual da ANPAE Minas Gerais
A Seção da ANPAE em Minas Gerais realizará sua reunião anual e Assembléia por ocasião do Encontro da ANPAE
Sudeste, na Universidade Federal de Uberlândia, de 2 a 4 de
maio de 2007. O tema central dos debates é “Pesquisas e
práticas em política e gestão da educação”. Contatos: Eunice Batista Gonçalves, Diretora, ANPAE/MG (eunice.batista@
uol.com.br) e Maria José de Morais Pereira, Vice-Diretora da
ANPAE em Minas Gerais (mariajosemorais@ig.com.br).
VI Encontro de Política e Administração da Educação da
Região Sul
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE para a Região Sul e Seções Estaduais do Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina, a reunião será na Universidade de Passo
Fundo (UPF), Rio Grande do Sul, nos dias 9, 10 e 11 de maio
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de 2007. Tema central: “Reinventando a gestão educacional:
políticas públicas e conhecimento”. Contatos: Alboni Mariza
Vieira, Vice-Presidente para a Região Sul (alboni.vieira@pucpr.br) e Celina Maria Dal Moro, Diretora da ANPAE no RS
(dalmoro@upf.br).
Encontro Estadual de Gestão da Educação do Rio Grande
do Sul
A Seção Estadual da ANPAE no Rio Grande do Sul realizará sua reunião anual e Assembléia por ocasião do Encontro
Regional da ANPAE Sul, na Universidade de Passo Fundo,
nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2007. Contato: Celina Maria Dal
Moro, Diretora da ANPAE no Rio Grande do Sul (dalmoro@
upf.br).
XVIII Reunião Estadual de Política e Administração da
Educação do Ceará
A Seção Estadual da ANPAE do Ceará está preparando
a XVIII Reunião Estadual de Política e Administração da Educação, em Fortaleza, programada para os dias 16, 17 e 18 de
maio de 2007. O tema central da Reunião é “Por um pedagogia da convivência.” Contato: Maria Luiza Barbosa Chaves, Diretora da ANPAE no Ceará (marialuizachaves@hotmail.com).
V Simpósio de Gestão Educacional
Organizado pelo Laboratório de Gestão da Educação
(LAGE) da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (UNICAMP), com o auspício da ANPAE, o evento ocorrerá no dia 26 de maio de 2007. Contato: Zacarias Pereira Borges, Coordenador Geral do Simpósio (zacarias@unicamp.br).
Encontro Regional de Política e Administração da
Educação da Região Norte
Organizado pela Vice-Presidência da ANPAE para a Região
Norte e Seções da ANPAE no Amazonas, Pará, Rondônia e
Roraima, o encontro, ainda em fase final de consulta e negociação entre as Seções da Região, ocorrerá na Universidade
Federal do Amazonas e está programado para os dias 11 e 12
de agosto de 2007. Tema central: “Políticas de formação, gestão e financiamento da educação”. Contatos: Orlando Nobre Bezerra de Souza (orlandos@ufpa.br), Vice-Presidente da ANPAE
para a Região Norte e Francinete Massulo Correa (fan@ufam.
edu.br; fan@vivax.com.br), Diretora Pro Tempore da ANPAE no
Amazonas e Coordenadora do Encontro. O evento será reconfirmado assim que as consultas terminarem.
Encontro Estadual de Política e Administração da Educação do Amazonas
A Seção Estadual da ANPAE no Amazonas realizará sua
reunião anual e Assembléia em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, nos dias 11 e 12 de agosto de 2007. Tema
central: “Políticas de formação, gestão e financiamento da
educação”. Contato: Francinete Massulo Correa (fan@ufam.
edu.br; fan@vivax.com.br), Diretora Pro Tempore da ANPAE
no Amazonas e Coordenadora do Encontro.
XXIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da
Educação
O mais importante evento da ANPAE no biênio 2006-2008
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se realizará na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em Porto Alegre, nos dias 10 a 14 de novembro de
2007. Tema central: “Por uma escola de qualidade para todos:
formação, financiamento e gestão da educação”. Contato: Maria Estela Dal Pai Franco (medpfranco@ufrgs.br), Coordenadora do Projeto Simpósio Brasileiro do Plano Estratégico da
ANPAE 2006-2008.
V Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração
da Educação
Organizado pela ANPAE e pelo Fórum Português, o V Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, que se realizará junto com o XXIII Simpósio Brasileiro,
está confirmado para os dias 10 a 14 de novembro de 2007, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Contatos: Afrânio Mendes Catani (amcatani@usp.br) e Romualdo Portela de Oliveira (romualdo@usp.br), Coordenadores
da Parceria Luso-Brasileira do Plano Estratégico da ANPAE
2006-2008.
Portal http://www.anpae.org.br
No curso do primeiro semestre de 2007, a Presidência da
ANPAE desenvolverá um novo portal para a Associação. O
objetivo desta iniciativa é conceber um poderoso veículo de
informação, comunicação, intercâmbio e gestão da ANPAE,
incluindo acesso online da RBPAE e do ANPAE Notícias.
O novo portal funcionará como escritório virtual coletivo da
ANPAE. Contato: Vani Kenski (vkenski@uol.com.br; vani@
siteeducacional.com.br) e Paula Ramos (paularamos2612@
yahoo.com.br), Coordenadoras do Projeto Tecnologia Digital
do Plano Estratégico da ANPAE 2006-2008.
ANPAE Notícias
Com o número 1 do ANPAE Notícias de 2007, damos início
às atividades de informação e divulgação deste ano, na expectativa de que o nosso boletim trimestral continue sendo um renovado veículo de intercâmbio e elo de integração e promoção
do processo associativo no âmbito da ANPAE. Aguardamos
suas observações e contribuições. Contatos: Simone Caputo
Gomes (simone.cg@oi.com.br), Editora-chefe da publicação
e Beatrice Boechat D’Elia (beboechat@globo.com), Jornalista
responsável pelo boletim.
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação
– RBPAE
A inauguração do ano novo coincide com um novo tempo para a Revista Brasileira de Política e Administração da
Educação. O volume 22, número 1 de 2006 foi entregue e o
volume 22, número 2 está em fase final de editoração. A boa
notícia editorial no início deste ano são os planos de publicar a
Revista quadrimestralmente e disponibilizá-la no portal da Associação para os associados no gozo de seus direitos sociais,
facilitando a pesquisa e o acesso à informação publicada na
Revista desde a sua fundação em 1983. A qualidade da Revista depende da qualidade e relevância de seu conteúdo, que,
por sua vez, depende da qualidade do trabalho intelectual de
seus autores. Envie suas contribuições para publicação. Contato: Maria Beatriz Luce, Editora-chefe da RBPAE (rbpae@
anpae.org.br; lucemb@ufrgs.br).

Opinião
Enfim, temos Fundeb
Walter E. Garcia

Instituto Paulo Freire – São Paulo
walter.garcia@rudah.com.br

O

Congresso Nacional aprovou e o Presidente Lula
regulamentou, no final de 2006, por medida provisória, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb). O Fundeb, que veio para substituir
o Fundef, para muitos representa um mecanismo importante para elevar, ao longo dos próximos anos, a qualidade da educação básica em nosso país. Este novo
mecanismo de financiamento educativo, que tem como
fonte de recursos a União, os Estados e os Municípios,
será constituído por 20% de recursos oriundos de seis
diferentes impostos e de transferências dos Estados e
Municípios. A União complementará recursos em Estados e Municípios que não atingirem os mínimos fixados
anualmente para cada aluno matriculado. Com duração
prevista de 14 anos, o Fundeb deve movimentar cerca
de 43 bilhões de reais em 2007, 48,8 bilhões em 2008,
55,2 bilhões em 2009 e 55,8 bilhões de reais em 2010.
Para que sejam alcançadas estas previsões, a União
deve alocar 2 bilhões em 2007, 3 bilhões em 2008, 4,5
bilhões em 2009 e 5,1 bilhões em 2010. A partir deste
quarto ano de vigência, o MEC se compromete a integralizar o montante de 10% da contribuição dos Estados
e Municípios para a composição do fundo, sendo essa
a cota do governo federal até o encerramento de sua
vigência. A expectativa é de que, especialmente nos Estados mais pobres, os cerca de 700 reais gastos hoje
por aluno da rede pública cheguem a 1.200 reais a partir
de 2010.
Autoridades do Ministério da Educação falam com otimismo desta nova iniciativa, a ponto do Ministro Fernando Haddad ter afirmado que se trata da mais importante
iniciativa adotada na área ao longo dos últimos 20 anos.
De outra parte, o Presidente Lula, em seu discurso de
posse no novo mandato presidencial, estabeleceu como
uma de suas prioridades governamentais a Educação,
mencionando como elemento essencial para o sucesso
de sua escolha a implementação do Fundeb. Somandose o total de alunos abrangidos pela educação fundamental, desde o infantil até o segundo grau, estima-se
que o Fundeb deve beneficiar mais de 48 milhões de
alunos da rede pública de ensino, conforme cálculos baseados no censo escolar de 2005.
Apesar das afirmações otimistas de nossas autoridades e de muitos educadores sobre o novo fundo,
persistem, todavia, problemas crônicos que as estatísticas teimam em questionar e que nos condenam a
uma posição bastante modesta, quando os resultados

de nosso desempenho escolar são cotejados com indicadores internacionalmente aceitos. Estamos abaixo do
60º lugar na classificação geral dos países, em matéria
de qualidade da educação fundamental. Em trabalho recente, Benno Sander menciona que, embora estejamos
investindo 4.4% de nosso PIB em educação, conforme
dados da UNESCO (o que nos aproximaria da média
internacional), os dados estatísticos sobre os indicadores de qualidade educacional nos deixam em situação
extremamente desconfortável. Certamente, a situação
atual é refém de uma história de omissões e de descompromissos das elites para com um projeto educativo
sério e consistente.
A sistemática do novo fundo estabelece também que,
anualmente, será definido o valor mínimo por aluno, referência relativa às séries iniciais do ensino fundamental
urbano, e será determinado, do ponto de vista contábil,
em função da complementação a ser feita pela União. A
experiência do Fundef ao longo dos anos de sua vigência revelou que os valores aportados sempre estiveram
aquém do que seria o correto, indicando claramente um
viés contábil em prejuízo da melhoria da qualidade. Uma
das hipóteses explicativas de nossa situação desvantajosa em matéria de qualidade de desempenho escolar
é precisamente o baixo nível de investimento por aluno, em comparação com o investimento praticado em
outras nações industrializadas e emergentes, incluindo
países irmãos da América Latina.
Questão também importante, visto que o Fundeb
surge com o compromisso de melhorar a condição de
trabalho dos professores e do pessoal de ensino, diz
respeito ao que será considerado como despesa com
os respectivos quadros de pessoal. A problemática dos
aposentados deve continuar em aberto, sendo oportuno
lembrar que a nova legislação prevê que 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento dos profissionais com efetivo exercício na rede
pública. Se os aposentados forem incluídos nesse montante de recursos certamente as contas não fecharão e
aí todos sairão perdendo, principalmente os professores
e os alunos. Como o controle dos fundos – nos níveis
central e estaduais – ficará com comissões nomeadas,
espera-se que estes grupos tenham suficiente poder e
autonomia para impedir desvios que sempre são possíveis quando se trata de acomodar situações conflitantes. Os estudos efetuados por especialistas em financiamento, ao lado das verificações efetuadas pela Controladoria Geral da União, indicam que a grande maioria
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dos Municípios brasileiros apresenta irregularidades nas
prestações de contas. A única esperança que persiste,
neste aspecto, é de que os controles estão melhorando,
bem como as punições estão se tornando mais efetivas,
embora o prejuízo para a qualidade da oferta educativa
também seja inevitável.
A experiência brasileira em matéria de fundos constitucionais tem deixado inúmeras lições sobre as quais
certamente seguiremos debatendo ao longo dos próximos anos. A complexidade das estruturas político-administrativas e das relações institucionais que se estabelecem entre os entes federados para a consecução
de objetivos comuns sofre percalços que ainda não

conseguimos equacionar adequadamente. Talvez seja o
caso de buscarmos a compreensão real do papel que
desempenham esses mecanismos equalizadores de
oportunidades – como o Fundeb e o Fundef – diante de
situações sócio-culturais adversas. Eles realmente colaboram para a melhoria das condições gerais de vida da
população ou simplesmente contribuem para manter os
patamares já alcançados, agravando, por conseqüência,
as distâncias entre as regiões ricas e pobres? Em realidade, nunca é demais lembrar que a Educação, como
processo social, é parte de um todo que influencia e é
influenciado pelos elementos que compõem o universo
de relações de uma dada cultura.

Cotidiano da ANPAE
É hora de renovar sua vinculação à ANPAE
Antes de mais nada, reiteramos a boa notícia de que a
anuidade de 2007 não aumentou; é a mesma de 2006. A notícia é melhor ainda, porque aumentaram os benefícios para
os associados no gozo de seus direitos sociais, já que aumentaram as oportunidades de participar de eventos nacionais e internacionais e aumentaram os números da Revista
da ANPAE, que passou de semestral para quadrimestral. São
os seguintes os valores da anuidade:
• R$120,00 (anuidade plena) para pesquisadores e professores universitários, especialistas dos sistemas de ensino
e outros profissionais.
• R$60,00 (anuidade com desconto especial) para os educadores que atuam nas escolas de educação básica (infantil, fundamental ou ensino médio) e para estudantes de
graduação e pós-graduação.
• R$600,00 para sócios institucionais (cinco vezes superior
ao valor da anuidade plena do sócio individual, conforme
dispõe o artigo 16, inciso IV, parágrafo 1º do Regulamento
Geral da ANPAE).
Como proceder?
Para renovar sua vinculação à ANPAE em 2007, basta
preencher o seu cadastro e efetuar o pagamento da anuidade, pela Internet ou por correio. Esta iniciativa lhe dará pleno
direito a todos os benefícios sociais da ANPAE, incluindo a
participação em seus eventos nacionais e internacionais e a
assinatura anual, sem custo adicional, da Revista Brasileira
de Política e Administração da Educação (três números), além
dos quatro números do boletim ANPAE Notícias. Não deixe
passar a oportunidade, renove sua vinculação hoje mesmo,
para não interromper o recebimento da Revista e para ajudar-nos a planejar as tiragens de nossas publicações. É fácil:
proceda da seguinte maneira:
1. Visite o nosso portal www.anpae.org.br e clique em Inscrição e Renovação 2007 para acessar sua ficha de cadastro. Preencha o cadastro online com a impressora aco-
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plada ao computador e, ao clicar ENVIAR, o programa
gerará, automaticamente, o seu boleto do Banco do Brasil.
Imprima o boleto e utilize-o para fazer o seu pagamento
online ou em qualquer caixa eletrônico ou agência bancária
do país. Você e a ANPAE receberão, automaticamente, um
e-mail com os seus dados cadastrais e o valor do boleto a
ser pago.
2. Caso essa modalidade de renovação lhe seja de todo impossível, a alternativa é enviar seu cadastro e um cheque
nominal por correio postal. Neste caso, imprima a ficha de
cadastro que se encontra no portal www.anpae.org.br, preencha-a e anexe um cheque nominal cruzado em favor da
ANPAE, no valor correspondente à sua categoria de sócio,
enviando ambos, o cadastro e o cheque, por correio registrado, ao seguinte endereço: Presidência da ANPAE, Rua
Otávio Carneiro 100, Sala 807, Niterói, RJ 24230-190.
Para a sua conveniência e a própria eficiência e segurança da gestão financeira da Associação, solicitamos atenciosamente que faça um esforço especial para efetuar o pagamento eletronicamente, conforme está descrito na opção
número 1. Utilize o cheque e o correio postal como última
alternativa. Para seu benefício, jamais faça transferência por
DOC ou depósito bancário não-identificado, pois a Tesouraria
da ANPAE não tem como identificar quem fez o pagamento.
Dúvidas? Dificuldades?
Caso tenha qualquer dúvida ou dificuldade, favor dirigir-se
ao senhor André Moraes, na Presidência da ANPAE, pelo telefone (21) 2610-3716 ou pelo e-mail anpae@anpae.org.br.
Convide um colega
O mesmo procedimento descrito aqui para efetivar sua
vinculação de 2007 é válido para trazer novos sócios para a
ANPAE. Participe do processo de ampliação do quadro social, convidando colegas de trabalho ou estudantes de pósgraduação ou de graduação em fase de conclusão de curso.

Cursos e Eventos
Associação Nacional de Política e Administração da Educação
VI Encontro Regional da ANPAE Sudeste e Reunião da ANPAE-MG
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, Minas Gerais, de 2 a 4 de maio de 2007
TEMA CENTRAL:
Pesquisas e Práticas em Política e
Gestão da Educação
O campo de políticas públicas e gestão da educação vem se consolidando como objeto de investigação em
diversos grupos de pesquisa, particularmente nos Programas de Pós-Graduação em Educação. As profundas
transformações no Estado e seus
desdobramentos nas políticas públicas para educação têm exigido que
profissionais e pesquisadores se debrucem sobre diferentes temáticas da
área. Ressalte-se, nesse sentido, a
profícua produção acadêmica e o desenvolvimento de experiências inovadoras em torno de aspectos relativos

ao financiamento da educação, às
políticas e sistemáticas de avaliação,
bem como à gestão de sistemas de
ensino e instituições escolares e universitárias.

•

OBJETIVOS
No intuito de constituir-se em espaço
de reflexão e socialização de estudos
e experiências no campo da política
e gestão da educação, o evento tem
como objetivos:
• Propiciar a interlocução entre
profissionais e dirigentes dos sistemas de ensino, de gestores de
escolas e universidades e de pesquisadores e professores, visando
a produzir novos conhecimentos,

NATUREZA E FORMA DE
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Na realização deste encontro interinstitucional estão previstos trabalhos de
distinta natureza com suas respectivas formas de apresentação:

Natureza dos Trabalhos
Painéis. Mesas com especialistas convidados para apresentar aspectos relevantes
em matéria de estudos e práticas de gestão da educação e para debater suas
implicações na formulação de políticas públicas de educação.
Comunicações Orais Individuais de Pesquisa/Estudos
Sessões destinadas à socialização de pesquisas e ensaios visando à discussão de
estudos e pesquisas em andamento ou concluídas.
Relatos de Experiências Institucionais ou Individuais. Esses relatos serão
apresentados em forma de pôsteres, organizados segundo os eixos temáticos
dos Grupos de Trabalho (GT). As experiências incluirão a descrição de práticas
inovadoras desenvolvidas em sistemas ou estabelecimentos educativos.

GRUPOS DE TRABALHO (GT)
1. Políticas e práticas de gestão e financiamento da educação básica
e da educação profissional
2. Políticas e práticas de gestão da
educação superior
3. Políticas e práticas de formação
do profissional da educação
4. Gestão democrática da educação
– administração de sistemas e estabelecimentos de ensino
5. Avaliação de sistemas e avaliação
institucional
COMISSÃO ORGANIZADORA
• Marcelo Soares Pereira da Silva
(UFU), Vice-Presidente da ANPAE
Sudeste
• Eliza Bartolozzi Ferreira (UFES),
Vice-Presidente Adjunta da ANPAE
Sudeste
• Eunice Batista Gonçalves, Diretoria Pro Tempore da ANPAE Minas
Gerais
• Maria José de Morais Pereira,
Vice-Diretora Pro Tempore da
ANPAE Minas Gerais

•
•
•

Emilia Peixoto Vieira, Diretora da
ANPAE do Espírito Santo
Sônia Martins de Almeida Nogueira (UENF), Diretora da ANPAE Rio
de Janeiro
Ângela Maria Martins (FCC e UniSantos), Diretora da ANPAE São
Paulo.

INSCRIÇÕES E INVESTIMENTO
A ficha de inscrição devidamente preenchida, o comprovante do pagamento
da taxa de inscrição e a submissão de
trabalhos devem ser endereçados à:
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Educação
VI Encontro Regional da ANPAE
Av. João Naves de Ávila, 2121 Campus Santa Mônica
Sala 1G117 - CEP 38.408-100 Uberlândia – MG.
Envio dos trabalhos: de 13 de fevereiro a 05 de março de 2007 (data da
postagem).
Os trabalhos devem ser enviados em
disquete ou cd-rom, por sedex, acompanhados da ficha de inscrição e do

socializar estudos e experiências
e repensar práticas educativas
para o cotidiano das instituições
de ensino; e
Analisar reformas educacionais
na contemporaneidade e suas implicações no campo educacional
brasileiro, tanto no âmbito da organização e gestão da educação
quanto no âmbito das políticas públicas na área.

Forma de Apresentação
Mesas-redondas seguidas de debate.
Comunicação oral organizada
em sessões temáticas (GT)
Exposição em pôsteres.

comprovante do pagamento da taxa
de inscrição.
Divulgação dos resultados dos trabalhos encaminhados: 26 de março
de 2007
Valor da inscrição:
• R$40,00 para os sócios da ANPAE
e da ANPEd que estejam em dia
com sua anuidade de 2007, para
professores/as de educação básica e estudantes.
• R$90,00 para profissionais nãosócios das duas entidades.
Em breve serão divulgadas mais
informações sobre os procedimentos
para inscrição.
INFORMAÇÕES
Para informações sobre formatação
e tamanho dos textos dos trabalhos,
comunicações e pôsteres visite o
portal da ANPAE – www.anpae.org.br.
Informações sobre procedimentos de
inscrição e outros temas relacionados
com o encontro deverão ser obtidas
pelo e-mail anpaesudeste@faced.
ufu.br.
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PROGRAMAÇÃO GERAL
02 de maio de 2007 - 4ª feira

09h – 18h: Credenciamento

03 de maio de 2007 - 5ª feira

08h30 – 10h: Comunicações
orais individuais de pesquisas e
08h – 11h30: Painel - Gestão democrática para
ensaios em GTs
uma nova educação básica
10h30 – 11h30: Pôsteres Experiências em políticas e gestão
da educação
11h30 – 13h30: Almoço
13h30 – 16h30: Comunicações orais individuais
de pesquisas e ensaios em GTs
17h – 18h00: Pôsteres – Experiências em
políticas e gestão da educação

19h – Cerimônia inaugural
19h30 – Sessão de Abertura
Política e gestão da educação: desafios
contemporâneos

04 de maio de 2007 - 6ª feira

11h30 – 13h30: Almoço
13h30 – 16h30: Painel - A
formação do gestor educacional
frente aos novos marcos legais
17h - Encerramento

19h – Assembléia da Seção Estadual da
ANPAE Minas Gerais

Eleições na Seção da ANPAE/Rio de Janeiro
A Direção Estadual da ANPAE/Seção Rio de Janeiro comunica que foi designada a Comissão Eleitoral composta por Jane
Rangel Alves Barbosa, Vera Vergara Esteves, Sara Rozinda Martins Moura Sá dos Passos e Rosa Maria Torte da Cunha,
para, sob a presidência da primeira, conduzir o Processo Eleitoral da Diretoria para o Biênio 2007-2008.

Edital da Eleição para Membros da Diretoria da ANPAE/Seção Rio de Janeiro, para o Biênio 2007-2008
A Comissão Eleitoral designada pela Direção da ANPAE/
Seção Rio de Janeiro estabelece os seguintes procedimentos
para a realização do Processo Eleitoral relativo à eleição da
nova Diretoria, biênio 2007-2008:
1. Poderão votar todos os associados da Seção Rio de Janeiro quites até 31 de dezembro de 2006 e somente os votos dos associados que preenchem esta exigência serão
considerados válidos.
2. A inscrição para o Processo Eleitoral será de chapa completa, constituída de candidatos aos seguintes cargos:
Diretor, Vice-Diretor, Secretário e Tesoureiro, devendo ser
efetivada no período que se inicia na data da publicação
deste Edital no boletim ANPAE Notícias No. 1 de 2007, e
se encerra em 2 de março do corrente ano.
3. Os candidatos para os cargos da Diretoria deverão ser associados quites em 2006 e 2007, de modo que só poderão
se inscrever como candidatos para o Processo Eleitoral os
associados que preencherem esta condição.
4. As inscrições de chapas devem ser submetidas à Presi-

5.

6.

7.
8.

dente da Comissão Eleitoral, Jane Rangel Alves Barbosa,
através do seguinte e-mail: janerangel@superig.com.br
A votação se dará pelo Correio mediante preenchimento
da cédula eleitoral previamente enviada aos sócios quites pela Comissão Eleitoral. A data limite para a postagem
dos votos pelos associados é o dia 20 de março.
A apuração será feita pela Comissão Eleitoral no dia 26
de março, na Sala 2, do Instituto de Psicologia da UFRJ,
situado no Campus Praia Vermelha, Avenida Pasteur,
das 10 às 11 horas, devendo ser acompanhada por
representante(s) da(s) chapa(as) inscrita(as), devidamente credenciado(s).
Encerrada a apuração, será proclamada a Chapa Vencedora, com o resultado registrado em Ata de Eleição, a ser
assinada por todos os presentes à apuração.
A Diretoria eleita tomará posse às 12 horas do mesmo dia
e mesmo local, logo após a submissão e aprovação da
Ata de Eleição.
A Comissão Eleitoral

Edital da Eleição para Membros da Diretoria da
ANPAE/São Paulo, para o Biênio 2007-2008
A Comissão Eleitoral, eleita pelo Conselho Deliberativo
da ANPAE-São Paulo e reunida no dia 05 de fevereiro
de 2007, decide que:
A) Receberá as inscrições de chapas para compor a
Diretoria da Anpae/Seção São Paulo para o biênio
2007/2008, do dia 12 até o dia 28 de fevereiro de
2007;
B) As inscrições de chapas deverão ser enviadas ao
seguinte e-mail: romualdo@usp.br;
C) As correspondências, contendo as cédulas eleitorais,
serão enviadas aos associados até o dia 05 de março
de 2007;
D) Poderão votar todos os associados que estejam
quites com a anuidade da Anpae de 2007;
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E) As cédulas deverão retornar à Fundação Carlos
Chagas, que sedia atualmente a Anpae/Seção São
Paulo, situada na Av. Professor Francisco Morato,
1565, a/c Viviany Rosa, até o dia 31 de março de
2007;
F) A Comissão Eleitoral se reunirá no dia 04 de abril de
2007, para contagem dos votos e elaboração da ata
com a chapa vencedora do escrutínio;
G) A posse dos novos diretores da Anpae/São Paulo
será no dia 27 de abril de 2007, às 10h00 da manhã,
em local a ser definido.
São Paulo, 05 de fevereiro de 2007
Elba Siqueira de Sá Barretto
Romualdo Portela de Oliveira
Sandra Zakia Lian Sousa

