
                                   

 

 

 

29° RA ANPED - 2006 

RELATÓRIO 

 

Grupo de Trabalho História da Educação (GT 2) 

Coordenador: Carlos Eduardo Vieira (UFPR) 

Vice-coordenador: Rosa Fátima de Souza (UNESP) 

1. Caracterização: 

1.1. Noventa (90) pesquisadores em diferentes níveis de formação 
acompanharam em média, segundo as listas de presença, as sessões 
de  trabalhos do GT 2. Reunindo instituições federais, estaduais, 
municipais e particulares de ensino superior de todas as regiões do 
país.  

2. Avaliação das atividades do GT2 na 29° RA: 

2.1. Os onze trabalhos apresentados revelaram ótima qualidade e, assim, 
possibilitaram discussões pertinentes ao uso de fontes, teorias e 
métodos historiográficos no campo da História da Educação. Ocorreu 
uma ausência na apresentação de trabalhos que não nos foi 
comunicada previamente. Neste ano não contávamos com excedentes, 
logo não poderíamos ocupar este tempo com trabalhos aprovados na 
condição de excedentes. Não obstante, insistimos em um mecanismo 
que garanta a informação/confirmação prévia da presença dos autores 
com trabalhos aprovados na reunião; 

2.2. Do ponto de vista do mérito científico e acadêmico as duas sessões 
especiais patrocinadas/apoiadas pelo GT (Cultura escrita e letramento e 
Currículo e história) foram consideradas extremamente satisfatórias, 
pois cumpriram demandas antigas e recentes da comunidade dos 
historiadores da educação. Possibilitaram, em especial, o intercâmbio 
com pesquisadores de outros países que, segundo os membros do 
GT2, é fundamental que seja garantido nas próximas reuniões da 
entidade. Neste sentido, sugerimos à diretoria que envide esforços no 
sentido de garantir os meios capazes de garantir tradução simultânea 
de qualidade dos convidados internacionais; 

2.3. O trabalho encomendado, apresentado pelo professor Kazumi 
Munakata, sobre a História do Livro e do Livro Didático, também 
cumpriu plenamente a sua finalidade. De maneira que o GT recomenda 
a manutenção desta modalidade de trabalhos para os próximos anos; 

2.4. O mini-curso ministrado pelos professores Jose G Gondra e Luciano 
Mendes Faria Filho atingiu plenamente seus objetivos e contou com 



uma procura significativa. A coincidência de horário entre o mini-curso e 
o lançamento de livros foi considerada negativa; 

2.5. A demanda de pôsteres foi considerada pequena pelo GT. Neste 
sentido o grupo indicou a necessidade de estimular alunos de IC, 
mestrandos, doutorandos e professores para apresentarem propostas 
nesta modalidade. Decidiu, também, estabelecer um tempo 
determinado nas sessões de discussões de trabalhos para uma sumária 
apresentação dos temas dos pôsteres aprovados na próxima reunião; 

2.6. O GT sinalizou duas temáticas de interesse para a próxima reunião: 
imprensa e infância. 

2.7. Condições de trabalho e infra-estrutura: 

2.7.1. A mudança de sala do GT 2 do Hotel Palace para o Hotel Glória 
foi considerada oportuna, considerando que outros GTs 
necessitavam de salas mais espaçosas. A sala 9 do Hotel Glória é 
confortável e tem dimensões adequadas, contudo a sua localização 
no hall do Hotel torna-a demasiadamente ruidosa. Sendo assim, o 
GT reivindica a manutenção da mesma sala para a 30° RA, contudo 
a ausência de um equipamento de som causará prejuízos 
inestimáveis para o andamento dos trabalhos;  

2.7.2. As ausências de café e, sobretudo, de água na sala 9 do Hotel 
Glória durante as apresentações de trabalhos e minicurso foram 
consideradas retrocessos infra-estruturais em relação aos 
encontros anteriores; 

2.7.3. Sessões Especiais (Cultura escrita e letramento, 17/10, 14h): a 
Sala Flat 2 do Hotel Caxambu Flat foi considerada absolutamente 
inadequada para a realização da sessão especial em conjunto com 
os GTs 07, 08, 10, 13 e 18. O espaço não é pequeno, porém é mal 
distribuído, além de não ter boa circulação de ar; 

2.7.4. Pôsteres: o local e o tempo dedicado a tal modalidade foram 
considerados adequados pelo conjunto do GT; 

2.8. Cabe, ainda, registro dos inúmeros livros, coletâneas, Cds, revistas que 
foram lançados ao longo do encontro, bem como as notícias referentes 
aos encontros de grupos e instituições ligadas ao campo da HE 
realizados ou em vias de realização nos Estados do Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Regiões Norte-Nordeste. 

3. Programação 2007: 

3.1.  Organização do VII Luso Brasileiro de História da Educação na cidade 
do Porto – Portugal em 2008. Foram indicados durante a reunião do 
GT2 na 29° RA a Comissão Organizadora e o Comitê Científico do VII 
Congresso Luso-brasileiro de História da Educação. As composições 
destas comissões são as seguintes:  

3.1.1. Comissão Organizadora VII Luso-Brasileiro 

 Carlos Eduardo Vieira (UFPR)  

 Marcus Aurélio Taborda de Oliveira (UFPR)  



 Décio Gatti Júnior (UFU)  

 Diomar Motta (UFMA)  

 Cláudia Maria Costa Alves (UFF)  

3.1.2. Comitê Científico VII Luso-Brasileiro 

 Lucio Kreutz (Unisinos)  

 Maria Teresa Santos Cunha (UDESC)  

 Maria Cristina Soares de Gouvêa (UFMG)  

 José Gonçalves Gondra (UERJ)  

 Marcos Cezar de Freitas (UNIFESP)  

 Cynthia Pereira de Sousa (USP) 

 Maria de Araújo Nepomuceno (UCG) 

 Maurilane de Souza Biccas (USP) 

 Carlos Henrique de Carvalho (UFU) 

 José Silvério Baia Horta (UFAM) 

 Jorge Carvalho do Nascimento (UFSE) 

4. Eleição de Novos Ad Hoc: 

4.1. O GT 2 conta com cinco consultores Ad Hoc, sendo que nesta reunião 
substituímos dois deles. Foram eleitas as professoras Maria Cristina 
Gomes Machado (UEM, crismach@mgalink.com.br) e Marta Maria 
Araújo (UFRN, martaujo@digi.com.br). Permanecem como Ad Hoc as 
professoras Maria Helena Camara Bastos (PUC-RS, 
mhbastos@pucrs.br); Thais Nívia de Lima e Fonseca (UFMG, 
tnivia@terra.com.br); e José G Gondra (UERJ, gondra@oi.com.br). As 
professoras Paula Perin Vicentini (PUC-SP, 
paulavicentini@yahoo.com.br) e Cláudia Maria Costa Alves (UFF, 
cmcalves@yahoo.com) deixaram a função de Ad Hoc do GT. Não 
indicaremos nomes para o CC neste ano, pois o mandato da Professora 
Ana Galvão permanecerá até a 30° RA.  

5.  Avaliações da 29° RA e sugestões para a 30° RA: 

5.1. O GT sugere uma ampla discussão sobre a organização da ANPED, em 
particular do processo de criação de novos GEs e GTs. Consideramos 
necessária tal discussão para evitarmos a fragmentação demasiada do 
debate, bem como a pulverização de energias e de recursos da 
entidade. Entendemos que o critério norteador da expansão deve ser a 
presença em nível nacional e internacional de produção científica, 
linhas de pesquisa presentes nos programas filiados à ANPED, projetos 
de investigação e, por extensão, pesquisadores nitidamente associados 
aos temas propostos. A partir da definição clara deste cenário 
acadêmico e científico consideramos oportuna a presença nas RAs de 
listas de apoios e de pontos de pauta em assembléia; 
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5.2. Consideramos importante a proposta do CC, discutida com a Diretoria e 
com os Coordenadores de Gts, de rever as chamadas subáreas do CC. 
Reiteramos nossa condição de contentamento na subárea de Humanas 
(Psicologia, História, Filosofia e Sociologia), contudo estamos abertos à 
experiência de consultar autores e membros do CC sobre as suas 
afinidades temáticas no processo de submissão e arbitragem dos 
textos. Desta forma, acreditamos que poderemos avaliar a possibilidade 
de implantação de novos modelos de organização do CC, a partir da 
RA° 31. Frisamos, particularmente em relação à ficha de inscrição dos 
trabalhos, a necessidade de clareza e de precisão na comunicação 
desta consulta aos autores; 

5.3. O GT considerou inadequada a decisão de retirar do livro fornecido para 
os inscritos na RA os resumos e os relatórios do CC, Diretoria e GTs. 
Sendo assim, reivindica a reintrodução dos mesmos na documentação 
que será fornecida na 30° RA; 

5.4. A plenária do GT 2 considerou desconfortável e insalubre o local 
escolhido para a abertura da 29° RA, além de ponderar que o tempo 
despendido pela sessão é demasiadamente longo (solenidades + 
conferência de abertura). O GT sugere uma racionalização do tempo, 
de maneira a privilegiar a conferência de abertura e uma revisão do 
local;  

5.5. Gostaríamos de parabenizar a organização da 29° RA pela mostra de 
cinema. Sugerimos a manutenção desta atividade na programação da 
30° RA; 

5.6. Parabenizamos também os organizadores do tradicional baile realizado 
no dia 17/10. Local, duração e grupo musical estavam sintonizados com 
as expectativas. 

Saudações Universitárias, 

 

Carlos Eduardo Vieira 

 

Rosa Fátima de Souza 

6.  


