Relatório de Atividades 2011 / 2012
GT02 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Coordenador: Marcus Levy Bencostta – UFPR (Paraná)
Vice Coordenadora: Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento – UNIT
(Sergipe)
Representantes no Comitê Científico: Rosa Fátima de Souza (UNESP) e Maria
Arisnete Camara de Morais (UFRN)
Pareceristas ad hoc: Carlos Henrique Carvalho – UFU (Minas Gerais); César
Augusto Castro – UFMA (Maranhão); Cláudia Maria Costa Alves – UFF (Rio de
Janeiro); Maria Helena Camara Bastos – PUCRS (Rio Grande do Sul); Vera Lucia
Gaspar da Silva – UDESC (Santa Catarina).
Caracterização
A lista de e-mails atualizada dos membros cadastrados (professores, alunos de
mestrado e doutorado) consta o endereço de 459 pesquisadores. Já a média de
participação nas últimas três reuniões foi de 130 pesquisadores.
Ações da Coordenação
- Em novembro de 2011, foi iniciada a campanha de atualização e inserção de
novos registros na lista de e-mails do GT. Por ser um instrumento ágil de
informação e consulta, a coordenação tem incentivado que este se torne um
espaço democrático para troca de ideias e opiniões.
- Em atendimento a solicitação da Diretoria para que os diferentes GT´s se
manifestassem, em maio de 2012, realizamos duas consultas aos membros do
GT. A primeira consulta tratou da indicação de nomes de reconhecida projeção
nacional para recompor as Câmaras de Educação Básica e Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação. A segunda versou a sugestão de nomes de
pesquisadores para a renovação do Comitê de Assessoramento de Educação do
CNPq.

Representação da Coordenação do GT nos seguintes eventos:
2011
- O coordenador compôs a mesa de abertura do II Seminário “A Materialidade da
escola primária pelo estudo da cultura material escolar”, realizado nos dias 01 e 02
de dezembro, nas dependências da Universidade Federal do Paraná.
2012
- O coordenador e sua vice estivem presentes na Reunião dos Coordenadores de
Grupos de Trabalho da ANPEd, realizada no Rio de Janeiro, entre 22 e 23 de

março, cuja pauta principal foi o planejamento da 35ª Reunião Anual da ANPEd,
em Porto de Galinhas (PE).
- A vice coordenadora esteve presente em nome do GT no 4º Encontro Norte e
Nordeste de História da Educação (“História da Educação, Imprensa, Impressos e
Práticas Educativas”), realizado na Universidade Tiradentes (Aracaju), entre 1 a 4
de abril.
- O coordenador participou como conferencista do V Encontro Maranhense de
História da Educação (“Patrimônio cultural em rituais, gestos e objetos escolares
na História da Educação”), realizado na Universidade Federal do Maranhão (São
Luís), entre 15 a 18 de maio.
- O coordenador compôs a mesa de abertura do IX Congresso Luso-Brasileiro de
História da Educação (“Rituais, Espaços & Patrimônio Escolares”), realizado na
Universidade de Lisboa (Portugal), entre 12 a 15 de julho.
Intercâmbios Internacionais
Como já afirmado em relatórios anteriores, o GT juntamente com a Secção de
História da Educação da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação
(Portugal) e a Sociedade Brasileira de História da Educação são responsáveis
pelo planejamento e realização dos congressos Lusos Brasileiros de História da
Educação, que este ano realizou sua nona edição. O evento congrega
pesquisadores das comunidades científicas que, em ambos os países, se dedicam
ao estudo de temáticas relacionado com a história da educação e que ao longo
dos anos têm vindo a construir sólidos laços de intercâmbio científico,
concretizados em projetos comuns.

