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UMA HOMENAGEM AOS
DESTAQUES DA EDUCAÇÃO

S

aiu a lista dos eleitos para
receber o título de Personalidade
Educacional 2011, uma iniciativa
da Associação Brasileira de
Educação (ABE), da Associação Brasileira
de Imprensa (ABI) e da Folha Dirigida.
Eleitos serão homenageados em outubro
RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

O Dia do Professor talvez seja a data mais clássica para
reverenciar o trabalho daqueles que se dedicam à educação no país. Mas esta não é a única ocasião para homenagear aqueles que fazem da valorização do ensino
um ideal. No próximo dia 20 de outubro, por exemplo,

ELEITOS

DE

dez personalidades e três instituições receberão o justo
reconhecimento da comunidade educacional, em razão
do legado que deixam para a construção de um país
melhor. Tratam-se dos eleitos para receber o título de
Personalidade Educacional 2011, uma iniciativa da Associação Brasileira de Educação (ABE), da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) e da Folha Dirigida.
A eleição foi feita a partir do voto direto e secreto. Cada
integrante do colégio eleitoral recebeu uma cédula oficial que continha uma senha para que pudesse acessar o
site específico e indicar até três educadores e instituições para receberem a homenagem.
Ao todo, foram recebidos 10.902 votos. Entre os que
puderam votar, estão profissionais dos mais variados
campos de atuação do segmento educacional, como
pesquisadores, reitores, professores, gestores das áreas
de educação básica e superior, sindicalistas e representantes do poder público. Esta pluralidade do colégio eleitoral é um dos pontos principais da eleição das personalidades, segundo Edgar Flexa Ribeiro, presidente da ABE.

“Esse é um dos grandes méritos da eleição das Personalidades Educacionais. Ela mobiliza dezenas de instituições ligadas ao ensino para que apresentem nomes e,
por isso, representa um grande estímulo para os educadores”, destacou Flexa Ribeiro.
Para o jornalista Maurício Azêdo, presidente da ABI,
outro aspecto importante da promoção é o de propiciar
o reconhecimento público não só dos profissionais que
destacam-se no ano mas, também, daqueles que têm uma
longa trajetória de dedicação à causa educacional.
“O papel da imprensa na divulgação do que ocorre na
área educacional é de extrema importância. É preciso
chamar a atenção da sociedade não só para os problemas, mas para o que é feito de positivo na área educacional, o que ocorre através da eleição das personalidades
educacionais de cada ano”, comentou Maurício Azêdo,
lembrando que o exemplo dos eleitos, sem dúvida, pode
inspirar boas iniciativas neste campo. E que ainda há
muito por fazer para que a educação brasileira dê um
salto de qualidade esperado por todos.

2011

DOMÍCIO PROENÇA FILHO
X
Membro da Academia Brasileira de

Letras, Domício Proença Filho é crítico literário, ensaísta, poeta e escritor. É também professor emérito e professor titular, aposentado,
de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Foi professor, por décadas, de instituições importantes, entre elas, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

INSTITUIÇÕES

GAUDÊNCIO FRIGOTTO
X
Professor da Faculdade de Educação
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), Gaudêncio Frigotto atua
no Programa Interdisciplinar de Pósgraduação em Políticas Públicas e
Formação Humana da instituição. É
também professor titular, aposentado, da área de Economia Política da
Educação da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Sua linha de pesquisa engloba temas como teoria e
concepções de educação e trabalho
e formação humana.

JOÃO RICARDO MODERNO
X
Presidente da Academia Brasileira

de Filosofia, João Ricardo Moderno
é bacharel em Comunicação Social
pela Faculdade de Comunicação
Hélio Alonso. Também possui doutorado de Estado, o mais importante título acadêmico na França, em
ambos os casos em Filosofia e pela
Sorbonne. É professor adjunto da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj). Entre os vários títulos que recebeu, está o de Doutor
Honoris Causa pela Universidade
Soka, em Tóquio, no Japão.

JOSÉ CARLOS PORTUGAL
X
Integrante do Conselho Estadual de
Educação do Rio de Janeiro (CEERJ), José Carlos da Silva Portugal
foi eleito pela segunda vez para receber o título de Personalidade Educacional. A primeira foi em 2009.
O professor, que há décadas milita na área educacional, também é
um dos diretores do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Rio
(Sinepe-Rio) e diretor da Rede MV1
de Ensino.

MALVINA TUTTMAN
X
Presidente do Instituto Nacional de

MARLENE SALGADO DE OLIVEIRA
X
Eleita Personalidade Educacional

MÍRIAN PAURA
X
Professora do Programa de Pós-

PADRE LAURO PALÚ
X
O padre Lauro Palú é diretor do

ADRE PEDRO MAGALHÃES
XGPUIMARÃES
FERREIRA

STAVROS P. XANTHOPOYLOS
X
Diretor Executivo do FGV Online,

Estudos e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira (Inep), Malvina Tuttman já ocupou várias funções em
sua trajetória de educadora. Foi
desde professora da educação
básica à reitora de uma das mais
importantes instituições públicas do
Rio, a Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UniRio).
Mestre e doutora em Educação, ela
também foi eleita no ano de 2006.

Colégio São Vicente de Paulo, do
Cosme Velho, uma das mais tradicionais instituições de ensino da
cidade. Está à frente da instituição
desde 1999 (já havia ocupado o
mesmo cargo entre 1980 e 1986).
Natural do Paraná, ele é graduado
em Filosofia e Teologia. Também
cursou Pedagogia, com especialização em Administração Escolar, na
Universidade Santa Úrsula. É pósgraduado em Teologia.

pela primeira vez, a professora
Marlene Salgado cursou bacharelado e licenciatura em Pedagogia
pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tem mestrado em Educação, também pela UFF, e é doutoranda em Educação pela Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Uned). Ela integra, ainda, a
Academia Internacional de Educação e é reitora da Universidade
Salgado de Oliveira (Universo).

Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da PUC-Rio, o padre Pedro Magalhães Guimarães
Ferreira é presidente da Mantenedora da PUC-Rio, professor emérito da instituição e presidente da
Fundação Padre Leonel Franca.
Possui também Licenciatura em
Teologia pela Universidade de Innsbruck, na Áustria. É mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, e
doutor em Engenharia de Sistemas
e Computação pela Coppe-UFRJ.

Graduação da Uerj, Mírian Paura
formou-se em Pedagogia (Licenciatura) pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUCRio). Depois, voltou ao curso de
Pedagogia, desta vez pela Uerj, para
cursar especializações em Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Administração Escolar. É
mestre pela Fundação Getúlio Vargas e doutora em Filosofia pela
Universidade Gama Filho.

Stavros Panagiotis Xanthopoylos
é um dos maiores defensores da
Educação a Distância como instrumento para ampliar o acesso
dos brasileiros ao conhecimento.
Palestrante sobre EAD em eventos no Brasil e no exterior, é doutor em Administração de Empresas pela FGV-EAESP e Bacharel
em Engenharia de Produção, com
Especialização em Qualidade e
Produtividade pela Escola Politécnica da USP.

COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
X
Com um corpo qualificado de profes-

sores e de alunos e condições de
infraestrutura que permitem a oferta de diversificadas atividades pedagógicas, desportivas e culturais, o
Colégio Militar do Rio de Janeiro
destaca-se pela excelência de um
ensino que alia consistência na área
acadêmica com os valores inerentes
à formação nas forças armadas. No
comando da escola, está o Coronel
Bruno Henrique de Avelar Francisco.

OLÉGIO SAGRADO
XCCORAÇÃO
DE MARIA

A eleição das Personalidades Educacionais consagra a trajetória do
Colégio Sagrado Coração de Maria
que, este ano, completa seu centenário. A escola, cuja diretora é
Ana Elizabeth Tourinho Saraiva, tem
como um de seus pilares a educação de excelência, fundamentada
nos valores cristãos, e que promova o protagonismo na construção
de competências, a cultura da solidariedade e o compromisso com
a transformação social.

UNDAÇÃO DE APOIO À
XEFSCOLA
TÉCNICA (FAETEC)

Presente em vários municípios do
Estado, a Fundação de Apoio à
Escola Técnica do Estado do Rio de
Janeiro (Faetec), cujo presidente é
Celso Pansera, está vinculada à
Secretaria de Ciência e Tecnologia.
A fundação oferece cursos gratuitos de qualificação profissional,
ensino técnico e ensino superior
para milhares de jovens e adultos.
Várias de suas unidades também
possuem turmas da educação infantil ao ensino médio.

