Relatório de Atividades do GT12 – Currículo
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Coordenação – Álvaro Moreira Hypolito / UFPel
Vice-coordenação – Rita de Cássia Frangella / UERJ

As atividades do GT e de seus membros, no período, principalmente referiu-se às atividades
preparatórias para a 35a. Reunião Anual da Anped, envolvendo discussões sobre a programação do
GT na próxima reunião anual, incluindo incentivo a inscrições de trabalhos, pôsteres e mini-curso,
assim como a definição da temática para o Trabalho Encomendado e participação nas Sessões
Especiais.
A coordenação participou da reunião com outros coordenadores de Gts e Diretoria da
Anped, em que foi resolvido, dentre outros assuntos, o tema da 35a. Reunião Anual e a distribuição
e organização das Sessões Especiais. Estiveram presentes nesta reunião o coordenador, Álvaro
Moreira Hypolito, e a coordenadora do FORPRED, Alice Casimiro Lopes. Nesta reunião ficou
decidida a participação do GT em duas Sessões Especiais e a possibilidade de contribuir com uma
terceira sessão se necessário, o que não se confirmou.
O GT-Currículo decidiu participar de duas Sessões Especiais, juntamente com os Gts da
Sub-área 3 - Didática, Formação de Professores, Currículo, Educação e Comunicação, Educação
Matemática e Educação e Arte, com a indicação da Profa. Ozerina Oliveira (UFMT) para a Sessão
Especial “Formação do professor, currículo e tecnologias” e da Profa. Martha Marandino (USP)
para a Sessão Especial “Formação na contemporaneidade: museus, espaços virtuais e currículo”.
O Trabalho Encomendado versará sobre as “Relações entre Educação e Ensino a partir do
campo do Currículo”, mantendo o formato de anos anteriores com a contribuição de pesquisadores
e grupos de pesquisa, participantes do GT, com textos que abordam o tema central a partir de suas
perspectivas teóricas. Para este ano a dinâmica da sessão de trabalho encomendado dar-se-á a partir
de uma discussão aberta, sem um convidado debatedor, mediada pela coordenação e vicecoordenação do GT.
O GT terá ainda o minicurso denominado “Conhecimento e Disciplina em/no Tempo
Presente”, que ficará a cargo das professoras Carmen Gabriel (NEC/UFRJ) e Marcia Serra Ferreira
(NEC/UFRJ).
O trabalho de avaliação dos trabalhos e pôsteres contou com a colaboração de vários
membros do GT que colaboraram como pareceristas e avaliadores dos textos inscritos. Este trabalho
de avaliação contou ainda com a decisiva participação das colegas que representam o GT no
Científico, a Profa. Janete Magalhães Carvalho (UFES) e a Profa. Maria Inês Petrucci Rosa
(UNICAMP).
A criação da Associação Brasileira de Currículo – ABdC conta com a colaboração de vários
membros do GT, tanto na sua diretoria como na divulgação da associação, principalmente pelas
professoras Nilda Alves e Inês Barbosa de Oliveira, da UERJ, que estão conduzindo o processo de
institucionalização da entidade em termos legais. Todavia, a associação já se tem feito presente em
eventos e organizado atividades.
Eventos
Vários eventos com participação, em diferentes níveis, de membros efetivos do GT foram
realizados desde a última reunião anual.
Em novembro de 2011, entre os dias 8 e 11, foi realizado o V Colóquio Internacional de
Políticas e Práticas Curriculares, na Universidade Federal da Paraíba, cujo tema central foi

Avaliação da Políticas de Currículo: da Educação Básica ao Ensino Superior.
Em 2012, a International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS)
realizou, nos período de 2 a 5 de julho de 2012, The Fourth World Curriculum Studies Conference,
no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Profa. Elizabeth Macedo (UERJ). No evento participaram
pesquisadores do campo do currículo, de vários estados e muitos participantes ativos do GT. Foi
organizado um Painel sob responsabilidade da AbdC.
Nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2012 foi realizado o Colóquio sobre Questões Curriculares
/ VI Colóquio Luso Brasileiro de Currículo, em Belo Horizonte, na UFMG. O evento conta com a
participação de muitos membros do GT na organização, no comitê científico, como pareceristas e
em muitas mesas e simpósios. O GT, com apoio da ABdC, propôs uma sessão conversa, sob a
forma de minicurso, para divulgar o trabalho da área, do GT e da Associação.
Ainda tivemos participação que pode ser destacada nas Anpedinha Centro-Oeste e
Anpedinha Sul, realizadas, respectivamente, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –
UFMS de 09 a 12 de julho, e na Universidade de Caxias do Sul – UCS de 29 de julho a 1º de agosto
de 2012. Em ambas as reuniões o GT fez-se presente em inúmeras atividades, tanto organizativas
quanto acadêmicas.

