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Editorial
Anpae, 50 anos de construção
do conhecimento na gestão da educação
Anpae, 50 years of knowledge construction
in educational administration
Anpae, 50 años de construcción del conocimiento
en la gestión educativa
A publicação desta edição especial da Revista Brasileira de Política
e Administração da Educação se insere no espírito congratulatório do
Jubileu de Ouro da Associação Nacional de Política e Administração da
Educação – Anpae. Foi no dia 11 de fevereiro de 1961 que nasceu a Anpae,
na Universidade de São Paulo, por decisão dos participantes do 1º Simpósio
Brasileiro de Administração Escolar. Esta data tornou-se um divisor de águas
na história da construção do conhecimento e da prática profissional no campo da administração da educação no Brasil. Na realidade, a nova entidade
educacional – a primeira do gênero na América Latina – que na época se
propôs a congregar estudiosos e professores universitários de administração escolar e educação comparada, foi ponto de partida de uma renovada
atuação da sociedade civil organizada no campo do governo da educação
e da gestão escolar no Brasil.
Ao longo de cinco décadas, a Anpae passou por sucessivas transformações político-pedagógicas e formas de atuação profissional, acompanhando a genealogia do conhecimento e das práticas sociais no campo das
políticas públicas e da gestão da educação. Estas transformações e formas
de atuação se refletem em suas consecutivas nominações, até consolidar-se
como Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Neste
contexto, a Anpae ampliou seu escopo, congregando hoje, em igualdade
de direitos e deveres, pesquisadores e docentes de educação superior;
dirigentes e técnicos dos sistemas de ensino; e professores e diretores de
escola básica e de outros espaços de educação cidadã e promoção humana,
interessados no estudo e na prática das políticas públicas, do governo da
educação e da gestão escolar.
Para avaliar e celebrar a contribuição da Anpae à formação do pensamento pedagógico brasileiro, seus associados decidiram vincular os atos
comemorativos do seu cinquentenário à realização do 25º Simpósio Brasileiro
de Política e Administração da Educação, agendado para o período de 26 a 29
de abril de 2011, em São Paulo, cidade-berço da Anpae. A conjunção dos atos
comemorativos da trajetória da Anpae com a recente história da construção
do conhecimento no campo da administração educacional no Brasil serviu
de ponto de partida para definir a programação científica do 25º Simpósio
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Brasileiro e 2º Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da
Educação. Neste contexto, o evento objetiva estudar as perspectivas contemporâneas em torno da política e da gestão da educação e pensar o seu
futuro à luz da história de sua construção como campo de pesquisa e intervenção profissional no cotidiano dos sistemas de ensino e das instituições
educacionais em seus distintos níveis e modalidades de educação.
Um fato transcendental da história intelectual da Anpae foi a fundação, em 1983, de sua Revista Brasileira de Administração da Educação.
O periódico passou por várias encarnações ao longo de seus 28 anos de
existência. Em 1996 o periódico modificou seu nome, vigente até hoje, e a
consequente ampliação de seu escopo, para Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação. Em 2006, a revista renovou sua política editorial
e adotou um novo desenho gráfico. Depois de 23 anos de periodicidade semestral, a partir de 2007 a revista passou a ser editada quadrimestralmente.
Finalmente, com este número, a editoria antecipa o lançamento oficial da
edição digital da revista, agendada para a Assembleia Geral da Anpae em
São Paulo, por ocasião da celebração do Jubileu de Ouro da associação.
Os trabalhos publicados neste número da revista visam a compartilhar ensaios, pesquisas e reflexões em torno da escola, da universidade e da
cidade como espaços públicos de educação. São trabalhos de um grupo de
estudiosos anpeanos sobre políticas públicas e gestão da educação, visando
à formação cidadã, ao fortalecimento da democracia e à promoção humana
na escola e na sociedade. As reflexões decorrem dos trabalhos apresentados pelos autores no Congresso Ibero-Brasileiro de Política e Administração
da Educação, promovido pela Anpae em parceria com o Fórum Português
e o Fórum Europeu de Administradores Educacionais da Espanha sobre a
emergência de políticas e práticas de gestão local, regional e nacional em
nossas escolas e universidades, na dimensão dos direitos humanos e da
justiça social. É assim que esta edição da revista oferece uma rica oportunidade para expandir a análise e o intercâmbio de estudos e experiências
sobre a gestão da educação e a constituição de seus espaços públicos de
aprendizagem e de construção e socialização do conhecimento.
No primeiro artigo – A cidadania ativa e sua relação com a educação
em direitos humanos, de Aida Maria Monteiro Silva e Celma Tavares – as
autoras enfocam referenciais e experiências da educação em direitos humanos, destacando suas relações com a dignidade humana, a democratização
da sociedade e a formação cidadã, num horizonte de interculturalidade.
Dalila Andrade de Oliveira discute, no texto A nova regulação de forças no
interior da escola: carreira, formação e avaliação docente, os aspectos de
formação, carreira e avaliação dos professores no cruzamento de tensões
e ações na escola contemporânea e em políticas públicas de educação no
Brasil. A formação docente no ensino superior no Brasil, incluindo dados de
oferta, currículos, perfil dos estudantes e políticas governamentais, é tratada
por Elba Siqueira de Sá Barretto no artigo Políticas e práticas de formação
de professores da educação básica no Brasil: um panorama nacional. Luiz
Fernandes Dourado – no artigo Políticas e gestão da educação superior no
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Brasil: múltiplas regulações e controle – expõe tendências e desafios de
políticas de educação superior para os setores público e privado, enfatizando
aqueles relacionados à sua expansão, diversificação, diferenciação e interpenetrações entre o público e o privado. Formação em gestão escolar no Brasil
nos anos 2000: políticas e práticas é o título do texto de Márcia Ângela da
S. Aguiar, no qual a autora trata do Programa Nacional Escola de Gestores,
explorando mediações que explicam afinidades ou distanciamentos entre
a formulação e a implementação desse programa de formação continuada
de gestores da educação básica. Um desafiador questionamento sobre o
pensamento das desigualdades e das diferenças subjacente às políticas
educacionais e sua gestão, bem como à análise das mesmas, é lançado
por Miguel Gonzales Arroyo no artigo Políticas educacionais, igualdades e
diferenças. Nelson Cardoso do Amaral examina ações direcionadas à educação superior brasileira nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva em três vertentes já explicitadas no título de seu artigo: O
vínculo avaliação-regulação-financiamento nas IES brasileiras: desafios para
a gestão institucional. No oitavo artigo desse número da RBPAE, Diversidade
étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas
e práticas, Nilma Lima Gomes discute propostas das organizações políticas
do movimento negro, assim como políticas e práticas que têm sido implementadas para enfrentar as desigualdades raciais presentes na educação brasileira. Relações entre o poder local e a gestão da educação com base numa
perspectiva histórica e nas circunstâncias atuais das relações entre os entes
federados e das interpenetrações entre o local e o global são tematizadas por
Sofia Lerche Vieira, no artigo Poder local e educação no Brasil: dimensões
e tensões. No artigo que encerra nosso primeiro número de 2011 – A cidade
como espaço público de educação e de afirmação da cidadania: a experiência
de Vitória/ES, Brasil –, Vania Carvalho de Araújo discorre sobre políticas e
ações recentes na administração em geral e na administração da educação
municipal da cidade de Vitória, fazendo-o, contudo, através de uma anterior
teorização sobre a cidade, a política e o espaço público.
Nosso muito obrigado aos autores e colaboradores que viabilizaram
esse número da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação.
Uma palavra final a nossos leitores: esperamos, com a produção aqui reunida, oferecer mais uma contribuição relevante ao estudo e ao (re)pensar a
gestão e as políticas/ações da educação.
Benno Sander
Presidente do Conselho Editorial
Nalú Farenzena
Editora Associada
Maria Beatriz Luce
Editora
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