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1 – Identificação 
 

a) Coordenadora: Rosa Fátima de Souza  
b) Vice-coordenador. Maria Cristina Soares Gouvea 

 
2 – Caracterização 
 

a) Participantes: o GT contou com um número menor de participantes na 31ª Reunião (40 
participantes em média embora tenham passado pelo GT 112 pesquisadores) em 
comparação com a Reunião do ano anterior (140 participantes). Verificamos a ausência de 
vários colegas que costumam freqüentar a reunião, por outro lado, observamos a presença 
significativa de novos participantes,  entre eles muitos pós-graduandos. A ausência de 
muitos pesquisadores foi avaliada pelo GT e  pôde ser explicada pela ocorrência de dois 
congressos importantes na área de História da Educação realizados durante o ano. O VII 
Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação realizado na cidade do Porto – Portugal 
em junho de 2006 contou com a presença de mais de 400 pesquisadores em Portugal. O V 
Congresso Brasileiro de História da Educação realizado em Aracaju – SE ocorreu duas 
semanas depois da Reunião da ANPEd acarretando em dificuldades para muitos 
pesquisadores participarem dos dois eventos científico-acadêmicos  nesse curto espaço de 
tempo. 
 
  

b) Instituições Representadas: UFSJ, UFBa, PUC-MG, UnB, UNESP, PUC-SP, UERJ, UFG, 
CEFET-RJ, UFF, USP, UNITAU, UFMG, SME/RJ, UNIRIO, UFMS, UFES, UENF, SEMED, 
UCP, UNISANTOS, UFPR, UFSCar, UNIPAL, PUC-Poços, UNINOVE, UTP, UFES, UFDF, 
USF, UNINCOR, UFMA, UFRN, UCB-RJ, FSG, UDESA, FUMEC, EGN, CEFET-ES, UFMT, 
UFU, PUC-Minas, UNIPLAC, UMA-BH, UFSC, UPE, UFPB, UNICAMP, UENF. 

 
3 – Relação entre o programado e o realizado 
 



a) Sessões Especiais: O GT 2 História da Educação programou juntamente com o GT 21 
Afro-brasileiros e Educação a sessão especial intitulada “O Oral e o Escrito no Processo de 
Civilização da América Latina”. Essa temática foi sugerida tendo em vista a comemoração 
dos 200 anos de chegada da Família Real ao Brasil e de fundação da Imprensa no país. 
Para essa sessão foram convidadas as Professoras Doutoras Silvina Gvirtz e Heloisa de 
Oliveira Santos Villela. A sessão especial foi realizada no dia 22 de outubro, conforme a 
programação contando, no entanto, com a participação apenas da Professora Heloisa 
Villela, pois a Profa. Silvina teve que retornar a Buenos Aires. Apesar dessa ocorrência 
lamentável, a sessão foi realizada satisfatoriamente contando com uma excelente 
apresentação da Professora Heloisa Villela. 
 

b) Trabalhos Encomendados: O GT encomendou o trabalho “Tendências atuais da História 
da Educação na América Latina” que foi apresentado pela Professora Silvina Gvirtz. 
 
 

c) Comunicações Orais: Os onze trabalhos selecionados foram apresentados motivando 
discussões qualificadas e enriquecedoras.   
 

d) Pôsteres:  A demanda de pôsteres foi considerada pequena pelo GT. Em 2007 tivemos 8 
pôsteres apresentados e neste ano apenas dois. Tal fato motivou a indicação dos 
participantes para estimularmos os pesquisadores da área a investirem nesse tipo de 
trabalho.  
 

e)  Minicursos: O mini-curso “A Pedagogia no Brasil: história e teoria” ministrado pelo 
Professor Dermeval Saviani teve um grande número de participantes e foi realizado com 
sucesso. 
 
 

f) Avaliação do GT. 
O GT cumpriu a programação estabelecida. Em relação à qualidade acadêmica da reunião, 
os membros do GT ressaltaram a discussão qualificada que tem conferido às Reuniões 
Anuais da ANPEd um espaço diferenciado  de colaboração para a consolidação da área da 
História da Educação pela possibilidade de interlocução e discussão mais aprofundada dos 
trabalhos apresentados, além do papel político pedagógico da ANPEd na área da Educação. 
Os membros do GT ressaltaram também a relevância do intercâmbio dos pesquisadores 
brasileiros com pesquisadores latino-americanos e europeus possibilitada pelo GT mediante 
o convite de pesquisadores internacionais para os trabalhos encomendados e sessões 
especiais, promoção do Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação e apoio ao 
Congresso Iberoamericano de História da Educação Latinoamericana. O GT  posicionou-se 
também em relação à avaliação da Pós-Graduação instituída pela CAPES destacando a 
necessidade da ANPEd assumir uma posição mais combativa e crítica em relação a essa 
avaliação. 

 
4 – Programação 2008/Sugestões para 32ª RA/Encaminhamentos 
 Para a próxima reunião da ANPEd e do GT foi sugerida uma discussão sobre o tema da 
Escola Pública Republicana. Foi lembrada  por alguns membros do GT a necessidade de um 
balanço sobre os ideais e as realizações em torno da educação pública no país, processo iniciado 



em 1779 com as Reformas Pombalinas da Instrução Pública no Reino Português e impulsionado 
pela República em 1889. 
 
 
5 – Eleições no GT/GE 
 

a) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008. 
O GT 2 conta com cinco consultores Ad Hoc, sendo que nesta reunião substituímos dois deles. 

Foram eleitas as professoras Teresa Maria Rolo Fachada Levy e Maria Arisnete Câmara de Morais.  
Para 2009, os consultores ad hocs do GT02 serão: Maria Teresa Santos Cunha 
(mariatsc@gmail.com), Maurilane de Souza Biccas (msbiccas@usp.br), Jose Silvério Baia Horta 
(silveriohorta@vivax.com.br), Teresa Maria Rolo Fachada Levy (Tereza@levycardoso.com.br), Maria 
Arisnete Câmara de Morais (arisnete@terra.com.br). 

Não indicaremos nomes para o CC neste ano, pois o mandato do Professor Jose Gondra 
permanecerá até a 32ª RA. 

 
 

6 – Avaliação da Reunião 
 

a) Foi discutido pelo GT alguns encaminhamentos para a organização do VIII Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação que será realizado em São Luís – Maranhão, no período de 24 a 
27 de agosto de 2010. 
 Os membros do GT sugeriram a ampliação da Comissão Científica do Congresso 
considerando o volume  crescente de trabalhos que têm sido submetidos à avaliação nas últimas 
edições do Congresso – de 22 membros (11 brasileiros e 11 portugueses) para 30 membros (15 
brasileiros e 15 portugueses). 
 Outra sugestão discutida e acatada pelo GT foi a de entrega dos Anais do VIII Congresso 
Luso-Brasileiro de História da Educação com os trabalhos completos durante a realização do 
Congresso. Pelo procedimento adotado até o VII Congresso a publicação dos trabalhos completos é 
feita após a realização do evento compreendendo apenas os trabalhos efetivamente apresentados e 
revistos pelos respectivos autores. O encaminhamento sugerido pelo GT será discutido com os 
pesquisadores da Secção de História da Educação da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação (SPCE) co-promotores desse evento. 
 Ainda em relação ao VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação foram 
indicados durante a reunião do GT02 na 31ª RA a Comissão organizadora brasileira e o Comitê 
Científico compostas da seguinte maneira: 
 

Comissão Organizadora Brasileira 
Representante do GT 02: Rosa Fátima de Souza (UNESP) 
Representante da SBHE: Jorge Carvalho do Nascimento (UFSE) 
Membro da Comissão Organizadora Anterior: Décio Gatti Junior (UFU) 
Membros da Comissão Organizadora Local/Secretaria – Diomar das Graças Motta (UFMA) 
      Kilza Fernanda Moreira de Viveiros (UFMA) 
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Comissão Científica 
 
 Ana Maria  Bandeira de Mello Magaldi (UERJ)  
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas (UFSE) 
Andréa Maria Lopes Dantas  (UFAC) 
Antonio Pádua de Carvalho Lopes (UFPI) 
Carlos Monarcha (UNESP)  
Denice Catani (USP)  
Ester Buffa (UFSCAR / UNINOVE)  
Flávia Werle (UNISINOS) 
Heloisa Pimenta Rocha (UNICAMP)  
Jaci Maria Ferraz Menezes  (UNEB) 
Jose Carlos Souza Araújo (UFU)    
Marcus Levy Bencostta (UFPR)  
Maria Elisabeth Blanck Miguel (PUCPR) 
Marlúcia Meneses de Paiva (UFRN)  
Thaís Nívea de Lima e Fonseca (UFMG)  
 
 
b)O GT discutiu a proposta do CC de reorganização das sub-áreas e considerou adequado o 
encaminhamento sugerido pela diretoria da ANPEd juntamente com o CC e os coordenadores de 
GTs e GEs. 
 
c)O notável esvaziamento do GT durante a 31ª RA mereceu uma avaliação criteriosa dos membros 
presentes. Inúmeros fatores foram assinalados para a explicação dessa ocorrência: a) intensificação 
do trabalho dos docentes vinculados aos Programas de Pós-Graduação; b) realização de vários 
eventos na área da História da Educação no mesmo ano; c) falta de recursos dos Programas de 
Pós-Graduação para subsidiarem a participação de docentes e alunos na RA-ANPEd; d) o valor 
elevado da anuidade e da inscrição na 31ª RA; e) maiores facilidades de divulgação da produção da 
área em outros eventos científicos para além da RA. Apesar de todas essas dificuldades, os 
membros do GT destacaram a relevância da RA para a área e a necessidade de envidarmos 
esforços no sentido de sensibilizarmos os colegas para a participação na Reunião visto que não se 
trata apenas da área em si, mas o caráter formativo da RA nos seus aspectos políticos e científicos 
no campo da educação. Como encaminhamento, foi proposto que a coordenação do GT envie uma 
carta informal aos membros do GT sensibilizando-os para o envio de trabalhos e participação na RA. 
 
d)A mudança de sala do GT02 para o Auditório do Centro de Convenções causou desconforto para  
os participantes. O local foi considerado distante e de difícil acesso. Os ônibus disponibilizados em 
poucos horários não atenderam as demandas. O isolamento dos grupos alocados no Centro de 
Convenções foi outro aspecto negativo ressaltado. Contudo, as condições internas da sala  - 
Auditório (silêncio, tranqüilidade, som e equipamentos multimídia, café e água e suporte da 
comissão organizadora) foram apreciadas como muito boas.  
O GT reivindica que seja estabelecido um rodízio entre os Grupos de Trabalho e os Grupos de 
Estudos em relação aos espaços designados aos trabalhos nas próximas reuniões da ANPEd. O 
rodízio seria uma medida mais democrática no sentido de socializar certas dificuldades inerentes à 



disponibilização de espaços para a realização da RA e amenizar os ônus com os GTs que vêm 
sendo “penalizados” nos últimos anos com sucessivos deslocamentos para locais diferentes.  
 
e)A programação das sessões especiais com a presença de convidados internacionais para a tarde 
do último dia da Reunião foi considerada improdutiva. O GT sugere uma reavaliação da 
programação da Reunião tendo em vista um melhor aproveitamento das sessões especiais. 
 
 
 

Araraquara, 24 de novembro de 2008. 
 

Rosa Fátima de Souza 
Maria Cristina Soares Gouvea 


