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 No período de novembro de 2008 a agosto de 2009, a coordenação do GT 2 História da  

Educação  dedicou-se às seguintes atividades: 

 

a) Organização do VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação a ser realizado 

em São Luís – Maranhão, no período de 22 a 25 de agosto de 2010, cujo tema é “Infância, 

Juventude e Relações de Gênero na História da Educação” 

 Reunião com a comissão local do referido congresso  em maio de 2009, por ocasião da realização 

do II Encontro Maranhense de História da Educação, evento no qual a coordenação proferiu 

conferência de encerramento. 

 

b) Participação no V Congresso Brasileiro de História da Educação, promovido pela Sociedade 

Brasileira de História da Educação em Aracaju – SE, no período de 9 a 12 de novembro de 2008.  

 

c)  Participação na mesa-redonda “Pesquisa em Educação no Brasil: balanço do século XX e 

desafios para o século XXI” proferindo a palestra intitulada “Balanço da pesquisa em História da 

Educação no século XX”no IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região sudeste, realizado na 

Universidade Federal de São Carlos (Anpedinha), no período de 8 a 11 de julho de 2009. 

 

d) Participação nos debates realizados em mesas-redondas e seminários temáticos durante o X 

Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Professores, promovido pela Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, no período de 31 de agosto a 2 de setembro de 2009. 

 

e) Encaminhamento de solicitação de pesquisadores da área  à Coordenadora da Área de Educação 

da CAPES (Profa. Clarilza Prado de Sousa ) referente à publicação dos  Anais do Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação.  

 

f) Divulgação de informações aos membros do GT. 

 

g)Planejamento da página do GT2 na web. 

 

A coordenação buscou também  divulgar e participar das discussões propostas pela diretoria 

da ANPEd e outros fóruns a respeito do Mestrado Profissional e do Sistema Nacional de Formação 

de Professores.  

Por último, é preciso assinalar a participação  de membros do GT2  nas reuniões 

preparatórias da Conferência Nacional de Educação em seus respectivos municípios. 

 

 

 Araraquara, 3 de setembro de 2009. 

Rosa Fátima de Souza 


