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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO GT 12 CURRÍCULO 

 NOVEMBRO DE 2009 A SETEMBRO DE 2010  

COORDENADOR: CARLOS EDUARDO FERRAÇO (UFES) 

VICE-COORDENADORA: CARMEM GABRIEL (UFRJ) 

 

No período de novembro de 2009 a setembro de 2010, destacamos as seguintes atividades ocorridas no 

âmbito do GT 12 – CURRÍCULO: 

1) Atualização da página do GT: durante o período, a comunicação entre os participantes do GT, com a 

discussão de temáticas relevantes — apresentadas por demandas da Diretoria ou pela intervenção direta 

de qualquer membro do GT — foi realizada por meio eletrônico na página do GT 

(http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/) e no grupo de discussão (GTcurriculo@googlegroups.com). 

Neste último, todas as comunicações se mantém acessíveis para aqueles que desejarem recuperá-las. 

Entre as discussões, destaca-se a preparação das atividades do GT para a próxima reunião anual, com a 

discussão da temática do trabalho encomendado, das mesas a serem propostas e da programação do GT.  

2) Estímulo à participação dos Grupos de Pesquisa em Currículo nas atividades do GT: Como no 

anos anteriores, a coordenação do GT Currículo tem se empenhado em ampliar os espaços de participação 

dos Grupos de Pesquisa nas atividades realizadas pelo GT, durante a Reunião Anual. Nesse sentido, para 

a Reunião de 2010, foram convidados coordenadores de Grupos de Pesquisa, e que também fazem parte 

do Comitê Ad Hoc, para coordenarem as Sessões de Apresentação de Trabalhos. Além dessa iniciativa, a 

Coordenação do GT tem utilizado, sistematicamente, a Sessão Trabalho Encomendado como forma não 

só de estimular a participação desses Grupos na referida Sessão, mas, sobretudo, de potencializar o debate 

sobre a produção dos mesmos no campo, ampliando, de modo considerável, o debate da temática que, na 

reunião de avaliação do GT, é apontada como fundamental na discussão do próximo Trabalho 

Encomendado.  

3) Sobre a realização do Trabalho Encomendado: Em relação à Sessão Trabalho Encomendado, foi 

decidido na reunião de avaliação do GT que a temática seria “Teóricos e Currículos: percorrendo linhas 

de pensamentos e de políticas”, cujos textos enviados pelos Grupos de Pesquisa serão debatidos pelos 

colegas Álvaro Hypólito (UFPEl), Nilda Alves (UERJ) e Márcia Serra (UFRJ), ficando a coordenação da 

referida Sessão sob a responsabilidade do colega Antônio Carlos Amorim (UNICAMP). Há, ainda, a 

proposta de publicação de um livro a partir dos textos enviados pelos Grupos de Pesquisa. 

 4) Sobre a avaliação dos trabalhos: No que se refere à avaliação dos trabalhos, houve o cadastramento 

dos pareceristas ad-hocs e a distribuição dos trabalhos e pôsteres pelos pareceristas definidos na última 

reunião anual, obedecendo as especificações divulgadas previamente pela Secretaria da ANPEd. Após a 

emissão dos pareceres, a coordenação consolidou os pareceres dos pôsteres. Os trabalhos foram, ainda, 

avaliados pelo Comitê Científico em reunião para tal finalidade. 
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5) Sobre a realização das Sessões Especiais: As propostas de Sessões Especiais foram discutidas na 

Reunião dos Coordenadores de GT, buscando, na medida do possível, garantir a articulação entre os 

Grupos de Trabalho da Subárea 03, a saber: GT’s 04 – 08 – 12 – 16 – 19 – 24. Nesse sentido, tivemos 

como propostas de Temas e de palestrantes do GT Currículo para as Sessões Especiais:  

TEMA 01- Currículo e ensino: políticas educacionais e práticas cotidianas  

Palestrante: Inês Barbosa de Oliveira (UERJ)  

Coordenação: Carmem Gabriel (UFRJ)  

TEMA 02: Produções culturais e redes de sociabilidades na educação 

Palestrante: Janete Magalhães Carvalho (UFES) 

6) Sobre a realização do Minicurso: O GT Currículo recebeu duas propostas de minicurso por demanda 

espontânea, que foram avaliadas pela coordenação do GT que decidiu pela aprovação da proposta de 

Maria Inez Salgado de Souza (PUC/MG) com o Título “Currículo e relações étnico-raciais: problemas e 

propostas de solução a partir de estudos contemporâneos”. 

 7) Sobre a Programação Final:  A programação final do GT foi organizada tendo em mãos as 

informações dos trabalhos aprovados pelo comitê científico. Nesse sentido, buscou-se organizar os 

trabalhos por proximidade temática ou de abordagem teórica, propondo-se cerca de 40 minutos para a 

apresentação e discussão de cada trabalho. Os pôsteres, além de expostos, serão debatidos por dois 

membros do GT em horário específico para tal finalidade. Nesse sentido, chegamos a seguinte proposta 

de programação para a Reunião Anual de 2010: 

SEGUNDA-FEIRA – 18/10/2010 – Manhã (08:30 – 12:30) 

Apresentação de Trabalhos 

Sessão 01: Tendências múltiplas na pesquisa em currículo (08:30 – 10:15)  

Coordenador(a): Laura Cristina Vieira Pizzi (UFAL) 

As epistemologias dos estudos curriculares: uma análise a partir dos conceitos de diferença e identidade  

José Licinio Backes (UCDB) 

Ruth Pavan (UCDB) 

Currículo de História e Fixação de Sentidos sobre o Negro: Imagens da escravidão que circulam em 

livros didáticos 

Warley da Costa (Outras/RJ)  

Tecer o Opa Sagrado, a Temporária Casa da Morte: Saber que o pai ensina ao filho nos terreiros de 

egun.  

Stela Guedes Caputo (PUC/RJ) 

Sessão 02: Políticas de currículo e discurso (10:30 – 11:40) 

Coordenador(a): Ozerina Victor de Oliveira (UFMT) 

Manual do Professor com prática discursiva curricular: uma possibilidade para a discussão de política 

de currículo  



 3 

Ana Angelita Rocha (UFRJ) 

Agências e contingências ao longo de uma década: atualizações do currículo Multieducação  

Luciana Velloso (UERJ) 

Sessão 03: Apresentação de pôsteres (11:50 – 12:30) 

Coordenador(a): Paulo Sérgio Sgarbi (UERJ) 

SEGUNDA-FEIRA – 18/10/2010 – Tarde (14:00 – 17:00) 

Sessão 01: Trabalho Encomendado  

Teóricos e Currículos: percorrendo linhas de pensamentos e de políticas 

Coordenador(a): Antônio Carlos Amorim (UNICAMP) 

Debatedores: Nilda Alves (UERJ), Álvaro Hypólito (UFPEl), Márcia Serra (UFRJ),  

TERÇA-FEIRA – 19/10/2010 – Manhã (08:30 – 12:30) 

Apresentação de Trabalhos 

Sessão 01: Currículo e imagens (08:30 – 10:15)   

Coordenador(a): Maria Cecília Lorea Leite (UFPEl)  

O discurso da educação escolar nas HQs do Chico Bento  

Daniela Amaral Silva Freitas (UFMG) 

Imagens de praticantes da escola: caminhos de pesquisa com imagens e cotidiano escolar  

Nívea Andrade (UERJ) 

Corpos, cotidianos escolares e imagens: fios que movimentam as redes que tramam os processos 

curriculares 

Martha Copolillo (UFF) 

Sessão 02: Infâncias e Currículo (10:30 – 11:40) 

Coordenador(a): Fabiany de Cássia Tavares da Silva (UFMS) 

O currículo por projetos na educação infantil: sobre as negociações, traduções e burlas  

Kelen Antunes Lyrio (UFES) 

A infância no currículo de filmes infantis de animação: poder, governo e subjetivação dos/as infantis 

Maria Carolina Silva (UFMG) 

Sessão 03: Apresentação de pôsteres (11:50 – 12:30) 

Coordenador(a): Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP) 

QUARTA-FEIRA – 20/10/2010 – Manhã (08:30 – 12:30) 

Apresentação de Trabalhos 

Sessão 01: Currículo e Formação Docente (8:30 – 09:40) 

Coordenador(a): Jarbas Santos Vieira (UFPEl) 

Práticas de currículos-composição: desinvisibilizando currículos e políticas nos cotidianos da formação 

docente.  

Alexandra Garcia (UERJ) 
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Maria Luiza Sussekind (UNIRIO) 

Políticas de currículo na formação de professores: dois estudos de caso etnográficos 

Josefina Carmen Diaz de Mello (UERJ) 

Sessão 02: Currículo e Trabalho Docente (09:50 – 11:00) 

Coordenador(a): Rita de Cássia Frangella (UERJ)  

Currículo movente constituindo forma na ação docente  

Carla Gonçalves Rodrigues (UFPEl) 

Currículos novos nos cursos de tecnologia e atualização biopolítica do trabalho docente  

Claudia Madruga Cunha (UFPR) 

Sessão 03: Avaliação do GT (11:10 – 12:30)  

8) Considerações finais: A página do GT está atualizada com todos os textos apresentados para o 

trabalho encomendado de modo que todos possam ter acesso aos mesmos com antecedência e a discussão 

possa ser proveitosa. Como nos anos anteriores, esses textos farão parte de um e-book a ser 

disponibilizado na página. O professor Antonio Carlos Amorim (UNICAMP), além de membro do 

Comitê Científico, continuou auxiliando a coordenação do GT na organização das Sessões de 

Apresentação de Trabalhos, na atividade de organização do e-book, assim como tem colaborado na 

manutenção da página do GT. 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. 

Além dessas atividades, foram publicados vários livros e coletâneas versando sobre a temática, assim 

como foram prestadas assessorias a organismos nacionais e internacionais em relação à temática e 

desenvolvidos projetos de cooperação acadêmica. O grupo de discussão tem sido um fórum em que 

algumas dessas experiências são socializadas e pode ser acessado por qualquer interessado. 

 

Carlos Eduardo Ferraço (UFES)  

Coordenador 

Carmem Gabriel (UFRJ)  

Vice –Coordenadora 


