RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO GT 12 CURRÍCULO
SETEMBRO/

2007 A AGOSTO/ 2008

No período de setembro/2007 a agosto/2008, destacamos as seguintes
atividades ocorridas no âmbito do GT 12 CURRÍCULO
1- Atualização

da

página

do

GT

—

no

endereço

http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/ — e criação de um
grupo de discussão para comunicação entre os membros do GT
GTcurriculo@googlegroups.com. A discussão da programação
da Reunião Anual foi realizada no seio do grupo e mantem-se
disponível

para

leitura

na

http://groups.google.com/group/GTcurriculo?hl=pt-BR.

página
Outros

informes e temas a serem debatidos também fazem parte das
publicações enviadas para o grupo que ficam disponíveis para
leitura posterior por qualquer interessado.
2- Ampliação da participação de grupos de currículo no GT 12
CURRÍCULO por intermédio de contatos com os Programas de
Pós-graduação em Educação com vistas a socialização das
pesquisas sobre currículo neles desenvolvidas na Reunião Anual.
O formato do trabalho encomendado do GT em que “a
encomenda” é feita a todos os grupos que venham acumulado
conhecimento na área foi divulgado na lista do forum de
programas de Pós-graduação com a ampliação substantiva da
participação. Na Reunião Anual, serão discutidos 16 trabalhos
encaminhados por grupos de pesquisa de 11 Instituições.
3- A coordenadora do GT 12 CURRÍCULO participou da Reunião de
Coordenadores de GTs e GTEs e do FORPED com a Diretoria e
Secretaria Executiva da ANPED para preparação da 31ª Reunião
Anual da ANPED. Por intermédio do grupo de discussão, as
discussões ocorridas durante a reunião eram socializadas com o
GT em tempo real e os posicionamentos dos membros do GT

trazidos para a reunião. Dessa forma, foi possível tomar
decisões que já expressavam, de alguma forma, o consenso que
vinha se estabelecendo no GT.
4- Para a avaliação dos trabalhos, houve o cadastramento dos
parecereistas ad-hoc e a distribuição dos trabalhos, posteres e
minicurso pelos pareceristas definidos na última reunião anual.
Cada trabalho foi encaminhado a um parecerista ad-hoc do GT e
os posteres e o minicurso foram remetidos a dois pareceristas
ad-hoc.

Após

a

emissão

dos

pareceres,

a

coordenação

consolidou os pareceres dos posteres e minicurso. No caso de
discordância entre os pareceristas, a coordenação emitiu o
terceiro parecer. Quanto aos trabalhos, foram avaliados pelo
Comitê Científico em reunião para tal finalidade.
5- Para fechar a programação da Reunião Anual, foram realizados
contatos com os demais GTs para decisões acerca das mesas
em que o GT tem participação, tendo-se definido os nomes dos
pesquisadores que participariam das mesas e as formas de
financiamento de cada um deles.
6- No que concerne ao trabalho encomendado do GT, foi decidida a
temática a ser abordada este ano: como nossas pesquisas
concebem a prática e com ela dialogam. Foi encaminhada
correspondência a todos os membros do GT e a todos os
programas de pós-graduação informando sobre o formato do
trabalho e sobre a temática, tendo sido recebidos 16 textos. A
discussão para a escolha de debatedores foi feita no grupo de
discussão, com a escolha dos colegas Carlinda Leite (U. Porto) e
Daniel Suarez (U. Buenos Aires) que estarão no Rio de Janeiro
custeados por projetos de pesquisa interinstitucionais dos quais
participam.
7- Em relação ao minicurso, o GT teve aprovado uma proposta de
demanda espontânea, mas também apóia o minicurso porposto
pelo GT de Ensino Fundamental, tendo intermediado o apoio do

Programa

de

Pós-graduação

da

UERJ

no

pagamento

da

passagem internacional do palestrante.
8- A programação final do GT foi organizada tendo em mãos as
informações dos trabalhos aprovados pelo comitê científico.
Buscou-se organizar os trabalhos por proximidade temática ou
de abordagem teórica, propondo-se cerca de uma hora para a
apresentação e discussão de cada trabalho. As sessões são
coordenadas por membros do GT. Os posteres, além de
expostos, serão debatidos por dois membros do GT em horário
específico para tal finalidade. O trabalho encomendado ocupará
toda a manhã da terça feira, como vem acontecendo nos
últimos anos, e se configura em momento privilegiado de
balanço do que está sendo produzido na Pós-graduação em
termos de currículo.
9- A página do GT está atualizada com todos os textos apresentados
para o trabalho encomendado de modo que todos possam ter
acesso aos textos com antecedência e a discussão possa ser
proveitosa. Como nos anos anteriores, esses textos farão parte
de um e-book disponibilizado na página. O professor Antonio
Carlos Amorim permanecerá auxiliando a coordenação do GT na
atividade

de

organização

do

e-book,

assim

como

tem

colaborado na manutenção da página do GT.
10-

Além dessas atividades mais diretamente ligadas à ANPEd, o GT,
por intermédio de seus membros, tem sido presença marcante
no cenário acadêmico nacional e internacional. Destacamos a
publicação de vários livros e coletâneas versando sobre a
temática, assim como as assessorias prestadas a organismos
nacionais e internacionais em relação à temática e os projetos
de cooperação acadêmica. O grupo de discussão tem sido um
forum em que algumas dessas experiências são socializadas e
pode ser acessado por qualquer interessado.
Elizabeth Macedo (UERJ)- coordenadora

Roberto Sidnei Macedo (UFBA)- vice-coordenador

