anped

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação

27ª Reunião Anual da ANPEd
Caxambu, 21 a 24 de novembro de 2004

Relatório das atividades do GT de História da Educação
I - Identificação:
Nome do GT: História da Educação – 02
Coordenador: José Gonçalves Gondra (UERJ)
Vice-coordenador: Carlos Eduardo Vieira (UFPR)
II – Caracterização
· Nº de Membros no GT em 2004: 180
· Regularidade da Participação dos Membros: irregular
· Instituições representadas no GT/GE: várias (ver lista de assinaturas)
III - Organização do Trabalho do GT
· Organização e participação nas sessões de apresentação de trabalhos:
As apresentações transcorreram bem, gerando um bom volume de debates com o
público. Há de se registrar a ausência de 2 pesquisadores:
a) Regina Célia Linhares Hostins (UNIVALI)
b) Rosemari Conti Gonçalves (ACE)
É importante que a secretaria da ANPEd gere um relatório das comunicações
entre a mesma e os pesquisadores, no qual conste previamente a informação da
confirmação da presença dos mesmos na reunião, de modo que possamos prever
apresentação dos suplentes, quando houver. Nesse ano, ficamos com 2 lacunas,
tendo 2 trabalhos excedentes.
· Organização e participação nos pôsteres (processo de seleção):
Todos os pôsteres aprovados foram apresentados, sendo interessante a
distribuição da 27ª RA, com a possibilidade de deslocamento dos pôsteres para o
ambiente do GT, ainda que não tenhamos feito isto nesta reunião.
· Organização e participação nos trabalhos encomendados:
O trabalho encomendado foi de excelente qualidade, gerando um rico debate e
enorme expectativa para que o texto do apresentador se torne disponível na RBE.
· Organização e participação nos minicursos:
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Os dois minicursos sob a responsabilidade do GT foram oferecidos, conforme a
programação.

· Organização e participação nas sessões especiais:
O GT participou diretamente de uma sessão especial, organizada conjuntamente
com o GT 10 (Alfabetização, leitura e escrita), que transcorreu com grande
afluência de público, gerando um rico debate.

IV - Relação entre o Programado e o Realizado na 27ª RA
· Descrição das principais atividades por dia, indicando mudanças/justificativa
Na ausência de um dos professores na 2ª feira, o GT discutiu o documento
relativo à reforma universitária, encaminhando uma posição formal para a
coordenadora do GT 11 (Política do Ensino Superior)
· Avaliação das atividades
O GT avaliou como positivo o formato da reunião, indicando que a próxima
reunião deve ser em uma cidade que proporcione melhores facilidades de acesso
e, ao mesmo tempo, não favoreça a dispersão. Recolocou-se a necessidade de
se discutir a periodicidade da reunião; assim como a necessidade de se reafirmar
a ANPED como fórum de pesquisadores e programas PPGEs. Reafirmou-se
igualmente a necessidade de manter a qualidade dos Ad hoc, como forma de
assegurar um processo avaliativo de alto nível.
No que se refere ao funcionamento do GT, tirou-se o indicativo de que a eleição
para a próxima coordenação se dê pelo método de chapas inscritas junto à
comissão eleitoral; definindo-se também um perfil dos coordenadores que deveria
atender alguns critérios, como por exemplo: ser doutor, ter se submetido à
arbitragem do GT.
Para a 28ª RA, tirou-se o indicativo de se pensar em novas formas de
apresentação de trabalhos, com a retomada da figura do comentarista convidado
para desenvolver reflexão acerca dos trabalhos apresentados no GT.
Foi lembrada a necessidade de se adequar os estatutos da ANPEd ao novo
código civil, cujo prazo é janeiro de 2005.
Sugeriu-se que os aprovados confirmassem previamente a participação,
remetendo cópia para o coordenador do GT.
Sugeriu-se instaurar um espaço no portal para se discutir as questões
emergentes (como a Reforma Universitária), bem como sobre questões
operacionais (periodicidade, local da 28ª RA, formato da reunião,...)
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V - Programação 2005
· Indicar os nomes dos ad hocs e 3 nomes para o CC, nomes, e-mails e telefones
. Ad Hocs:
Recondução de
a) Décio Gatti Junior
Endereço Postal: Rua Marques Póvoa, 513, apto. 1102- Bairro Oswaldo 38400-438 - Uberlândia - MG
Endereço eletrônico: degatti@uol.com.br - degatti@ufu.br
Telefones: (34) 3236-7029 - 9979-3307

b) Maria do Amparo Borges Ferro (amparoferro@uol.com.br)
Endereço Postal: Rua Professor Darcy Araújo, 2401 São Cristóvão, Teresina Piauí CEP 64051-040 Telefones:
86 232-4260 / 86 9981-1647

c) Eliane Teresinha Peres (etperes@ufpel.tche.br)
Novos nomes indicados:
Claudia Maria Costa Alves – (cmcalves@yahoo.com)
Rua Chile, 135 – casa 4 Pendotiba – Niterói - RJ
Paula Perin Vicentini – (PaulaVicentini@aol.com)
Telefone: (11) 3904 4029

Indicados para o Comitê Científico
Ana Maria Galvão (UFMG) anagalvao@nlink.com.br
Rua Borges, 33/201 - Jaraguá
31.270-150 - Belo Horizonte - MG
Fone: 3443-5862
Mail: anamgalvao@uol.com.br

Carlos Eduardo Vieira (UFPR) - cevieira@bsi.com.br cevieira@ufpr.br
Rua Lana Lovat, 74 – Curitiba -PR
Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG) lucianomff@uol.com.br lucianom@fae.ufmg.br
Rua Francisco Proença, 195/202 – Jaraguá- Belo Horizonte - MG
· Atividades programadas para 28ª RA e, além dela, durante todo ano.
. Indicação de 2 trabalhos encomendados:
. História dos intelectuais
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. História da ciência
. Indicação de uma sessão especial sobre o TEMA “Ensino de determinados
saberes pedagógicos...”
. Organização do VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação
Período – abril de 2006
Local: Uberlândia
Comissão Organizadora (BR):
Ana Waleska Mendonça (PUC-Rio)
Carlos Eduardo Vieira (UFPR)
Décio Gatti Junior (UFU)
Geraldo Inácio Filho (UFU)
Rosa Fátima de Souza (UNESP)
Comitê Científico (BR)
Clarice Nunes (UFF)
Diana G. Vidal (USP)
Diomar G. Motta (UFMA)
Eliane Marta T. Lopes (?)
José G. Gondra (UERJ)
José Silvério Bahia Horta (UFAM)
Lucio Kreutz (UNISINOS)
Maria do Amparo Borges Ferro (UFPI)
Maria Helena Camara Bastos (PUC-RS)
Marta Maria Chagas de Carvalho (?)
Wenceslau Gomes Neto (UFU)

José Gonçalves Gondra
Carlos Eduardo Vieira
Rio, 13 de dezembro de 2004
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