ANPEd: 30 ANOS DE PESQUISA E COMPROMISSO SOCIAL
REUNIÃO ANUAL – GT 2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
1 – Identificação
a) Coordenador: Carlos Eduardo Vieira
b) Vice-coordenador: Rosa Fátima Souza
2 – Caracterização
a) Participantes: o GT revelou um aumento significativo de
pesquisadores presentes durante a 30 RA (140, cento e quarenta
participantes), em comparação com a 29RA (90, noventa
participantes).
b) Instituições Representadas. UFMG; UDESC; UFPR; PUC-Minas;
UNESP-AR; PUC-PR; UERJ; FEUSP; UEM; PUC-SP; UEG; CEFET-RJ;
UFPEL; UNISO; UCS; UNITRI; UFFSCAR; EHSS-PARIS; UNINOVE;
UFU; UPE; UNICAMP; UNEB; UFMS; UFRN; UFG; UNIRIO; UFES;
USF; UNIFESP; UFMS; UFF; UERS; UFB; UFPI; UFMT; UFAM; UFU;
UCB-RJ; UFJF; UFMA; UNISANTOS; UNISINOS; CEFET-MACAE;
PUC-RJ; UFG; UFSC; UCS; UFAM; UNIFESP; UCDB.
3 – Relação entre o programado e o realizado
a) Sessões Especiais: Duas (02) sessões foram programadas e
realizadas: Escalas de observação: possibilidades de pesquisa e
relações entre educação, história e ciências sociais; e História da
Educação do Negro no Brasil: perspectivas e limites.
b) Trabalhos Encomendados: Annales: História e Ciências Sociais.
c) Comunicações Orais:
Os
onze (11) trabalhos foram
apresentados e revelaram ótima qualidade, além do que foi
destacado o diálogo entre os textos.
d) Pôsteres: O número de pôsteres apresentados na 30 RA foi
significativo (8, oito), de maneira que neste ano foi possível
reverter à tendência de decréscimo na apresentação de pôsteres
das reuniões anteriores.

e) Minicursos: O mini-curso (Infância, Educação, Psicologia da
Criança e Biologia, analisadas através das obras de Eduard
Claparède, Maria Montessori e W. Blatz, e o Movimento e Estudos
da Criança - Child Study) programado foi realizado com sucesso.
f) Avaliação do GT: O GT cumpriu integralmente a programação
estabelecida. Do ponto de vista da qualidade acadêmica da
reunião, os membros do GT foram unânimes em ressaltar o alto
nível dos debates e das questões apresentadas ao longo das
sessões especiais, trabalho encomendado, sessões de trabalhos e
de pôsteres, bem como do mini-curso ministrado. Muitos membros
do GT manifestaram a importância da presença (sessão especial e
trabalho encomendado) do Pesquisador Jacques Revel, da Escola
de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, para as discussões
realizadas pelo GT. Inúmeros livros, coletâneas, Cds, revistas
foram lançados ao longo do encontro, da mesma forma que
circularam informes sobre os encontros de grupos e de instituições
ligadas ao campo da HE. Neste sentido, cabe destaque as
informações sobre o VII Congresso Luso-brasileiro de História da
Educação, a ser realizado na cidade do Porto, Portugal, em 2008.
Este Congresso — qualificado na condição de Qualis Internacional,
segundo a avaliação da CAPES — vem se notabilizando pelo
encontro entre as culturas historiográficas portuguesa e brasileira.
Historicamente a promoção do Congresso Luso-Brasileiro de
História da Educação expressa uma parceria internacional
estabelecida entre o Grupo de Trabalho em História da Educação
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPEd) e a Secção de História da Educação da Sociedade
Portuguesa de Ciências da Educação.
4 – Programação 2008/Sugestões para 31ª
RA/Encaminhamentos
a) Foram sugeridos dois temas para a próxima reunião do GT:
História da Educação na América Latina e Educação no período
colonial.
5 – Eleições no GT
a) Coordenação: o GT realizou eleição e elegeu para o biênio 20072009 as Professoras Rosa Fátima de Souza (UNESP-AR,
rosa@fclar.unesp.br , Coordenadora) e Maria Cristina Soares de
Gouvêa (UFMG, crisoares43@yahoo.com.br , Vice-coordenadora);
b) Indicação da lista do Comitê Científico: o GT indicou quatro
nomes para o CC da ANPED. Em ordem alfabética: José G Gondra
(UERJ, gondra@oi.com.br); Maria Helena Camara Bastos (PUC-RS,
mhbastos@pucrs.br); Paula Perin Vicentini(PUC-SP,

paulavicentini@yahoo.com.br); Thais Nívia de Lima e Fonseca
(UFMG, tnivia@terra.com.br);
c) Indicação dos consultores Ad Hoc para 2008. Os Ad Hoc do
GT para 2008 serão: Maria Teresa Santos Cunha (UDESC,
mariatsc@brturbo.com); Maurilane de Souza Biccas (USP,
msbiccas@usp.br); José Silvério Baia Horta (UFAM,
silveriohorta@vivax.com.br); Maria Cristina Gomes Machado
(UEM, crismach@mgalink.com.br) e Marta Maria Araújo (UFRN,
martaujo@digi.com.br).
6 – Avaliação da Reunião (Condições de trabalho e infraestrutura):
a) A mudança de sala do GT 2 para o UNICOR, auditório 1, foi
considerada inapropriada. O GT2 não teve conforto (cadeiras
inadequadas), o local era distante e de acesso difícil, além de
estarmos isolados e não contarmos com apoio em termos de café
e, sobretudo, de água. A equipe de apoio local não tinha contato
com a organização central e/ou iniciativa para resolver os
problemas, cabendo à coordenação do GT resolver os problemas
de infra-estrutura. Por fim, cabe dizer que colegas portadores de
necessidades especiais foram impedidos de participar das reuniões
do GT pela ausência de acesso adequado à sala de reuniões. Este
fato foi considerado grave pelo pleno do GT. Sendo assim, o GT
reivindica a mudança de local da reunião do GT para a 31RA;
b) A mudança do horário das 8:30 h para as 8:00 horas no início das
sessões matutinas foi considerado improdutivo;
c) Problemas relacionados aos alojamentos de alunos e às reservas
de Hotel foram identificados. Alunos da USP e de outras
instituições registraram que ficaram sem locais adequados para
pernoite, da mesma forma que pesquisadores/autores de
trabalhos não encontraram vagas na rede hoteleira de Caxambu.
Curitiba, 01 de Outubro de 2007.
Carlos Eduardo Vieira
Rosa Fátima de Souza

