
 
 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 
1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho (GT 02): HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

- Coordenador: Maria Teresa Santos Cunha – UDESC/ SC 

 

- Vice-Coordenador: Tarcísio Mauro Vago – UFMG/ MG 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: Durante a 33ª RA o GT HE contou com a participação de um expressivo 

numero de participantes (em torno de 90 pessoas) envolvendo professores e estudantes da 

pós-graduação, oriundos de várias regiões do país. 

 

b) Instituições Representadas: UNESP, UNIT – SE, USP, UFS, UFMG, UERJ, UFU, 

UEM, UDESC, UFSJ, UNISANTOS, UFPR, UNISO, UFSCAR, UNISAL, UTP, UCB, 

UFMS, UFMA, SEMED/ MA, UNICSUL, UFRN, UNIRIO, UFES, URCA /CE, UFMT, 

UEMG, UNIMEP, CEFET-RJ, UNEB, UFBA, Secretaria de Educação de Colatina/ES, 

UNINOVE, UFGD/ MS, UFRGS, UNISINOS, PUCPR, UCS,  PUC – MINAS, PUC-RIO,  

UFRJ, SEDUC, UFPB, UEPB, PREFEITURA – CAXAMBU. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: O GT 2 História da Educação realizou juntamente com o GTs 17, 

14 e 20 da Subárea I (Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e Psicologia 

da Educação), duas sessões especiais, dias 19 e 20/10, respectivamente, conforme 

sugestão aprovada ao final na 32ª Reunião/2009. Os temas abordados e os 

conferencistas convidados foram os seguintes:  

Sessão 1: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR – Dia 19/10/2010 



Prof. Gary McCulloch (Cambridge), Prof. José Sergio Fonseca de Carvalho (USP),                                                                                                                                                           

Profª Luciane Mª Schlindwein/ UFSC com Coordenação da  Profª  Belmira Bueno (USP). 

Para esta atividade a Coordenação providenciou cópias impressas da tradução para o 

português do texto que foi lido em inglês pelo Prof.Gary McCulloch.  

 

Sessão 2: ÉTICA NA CONDUTA E NAS POLÍTICAS DE PESQUISA –Dia 20/10/2010                                                                                

Prof. Luciano Mendes de Faria Filho/ UFMG e Prof.Newton Duarte/UNESP/ Araraquara. 

com Coordenação da Profª Nadja Hermann (PUC-RS). Nesta sessão não compareceu o 

Prof.Tasso Massoti da Universidade Estácio de Sá, o que não impediu o seu êxito.  

Nas duas sessões especiais houve significativa presença de participantes dos Gts envolvidos.                                                           

. 
 

b) Trabalho Encomendado:  Na avaliação do GT realizada na 32ª RA foi sugerido pelo 

Prof. Carlos Eduardo Vieira (UFPR) o convite ao Prof Gary McCulloch, da Universidade 

de Londres para expor sobre as perspectivas e tendências da História da Educação na 

Inglaterra. A proposta foi aceita por unanimidade e esta Coordenação viabilizou a vinda do 

referido Professor para, além da Sessão Especial já mencionada, realizar também o 

Trabalho Encomendado.  Assim, tivemos  Prof. Gary McCulloch / University of London / 

Inglaterra  (em tradução consecutiva de Vanessa Ferraz Almeida Neves/ Doutoranda 

UFMG) apresentando o Trabalho Encomendado: Cenários da História da Educação na 

Inglaterra.  

  

 

c)Comunicações Orais: Dez trabalhos dos onze que foram selecionados foram 

apresentados motivando discussões qualificadas e enriquecedoras.  Houve a ausência do 

Prof.  Fabiano de Lemos Britto, por motivo de saúde. 

 

d) Minicurso: Como  Minicurso foi oferecido: Genealogia dos sistemas públicos de 

ensino: história e legislação, pelas professoras  LIA CIOMAR MACEDO DE FARIA / 

UERJ – RJ e MARIA CELI CHAVES VASCONCELOS -UCP - Universidade Católica de 

Petrópolis/ RJ. 

Houve uma acolhida muito grande dos participantes para o minicurso que contou com cerca 

de 40 participantes inscritos, além daqueles que apenas assistiram como ouvintes. As fichas 

de avaliação recebidas pela Coordenação registram a aprovação dos conteúdos ministrados 

e da metodologia adotada pelas ministrantes. 

 

e) Pôsteres:  Houve dois (2) pôsteres aprovados para apresentação e apenas um deles foi 

apresentado. O GT deliberou em ceder cinco (5) minutos para uma apresentação rápida 

durante o espaço da 33ª Reunião, prática que deverá ser consolidada em 2011. 

 

 

4. Avaliação do GT 

 
O GT cumpriu a programação estabelecida. Houve registros em relação à qualidade 

acadêmica da reunião, os membros do GT ressaltaram a discussão qualificada que tem 

conferido às Reuniões Anuais da ANPEd um espaço diferenciado  de colaboração para a 

consolidação da área da História da Educação pela possibilidade de interlocução e 



discussão mais aprofundada dos trabalhos apresentados, além do papel político pedagógico 

da ANPEd na área da Educação, acolhendo perspectivas epistemológicas variadas.  

 Os participantes presentes na sessão de avaliação do GT discutiram questões 

relativas às avaliações dos trabalhos colocadas pelo Professores José Gondra e Moisés 

Kuhlmann Júnior que foram representantes do GT02  no Comitê Científico da ANPEd. O 

GT reiterou os critérios que já vinham sendo praticados no GT em relação à  indicação de 

consultores ad hoc, isto é, mandato de dois anos, ter apresentado trabalho no GT, ter 

experiência em avaliação de trabalhos científicos na área e a convivência no GT.  

 Também foi lembrada a execução do Documento que tratava uma política de 

preservação das fontes e da cultura material escolar (Patrimônio Histórico Educativo), que 

teve a participação de cerca de 20 colegas do GT e redação final das Professoras Diana 

Gonçalves Vidal e Maria Teresa Santos Cunha. Este documento foi apresentado na IV 

CNCTI (Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação). 

 Os membros do GTHE congratularam-se com o retorno das atividades do GT nas 

dependências do Hotel Glória avaliando como muito boas as condições de trabalho do 

espaço reservado para o GT na 33ª RA., espaço que foi mantido desde a 32 ª reunião e que 

se espera salvaguardar para a 34ª RA. 

 Entretanto, outros problemas de infraestrutura continuaram  a ser  levantados como 

as condições dos hotéis de Caxambu e as dificuldades de reserva  nos hotéis.             
Foi deliberado pela indução de novos minicursos e proposição de pôsteres.  

 

5) Eleições no GT 

 
Entre os encaminhamentos aprovados  pelos componentes do GT, na manhã do dia 20/10, 

foram aprovados três  nomes para compor o  Comitê Científico Geral 

 - Profª Rosa Fátima de Souza/UNESP – Araraquara – Titular   

 -  Profª Maria Arisnete Câmara de Morais –UFRN –RN) – 1ª suplente 

 -  Profª Tereza Maria Rolo Fachada Levy (CEFET-RJ), 2ª suplente  

 A prática do GTHE é a de renovar anualmente parte dos consultores ad hocs que têm um 

mandato de dois anos. Foram eleitos dois Pareceristas Ad Hoc para atuação no GT de 2010 

a 2012 que se somarão aos três que permanecem até 2011. 

São eles: 

Prof. Carlos Henrique Carvalho/ UFU/MG  

Profª Vera Lucia Gaspar da Silva/ UDESC/SC),  

 

 IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação /Lisboa 2012 

 

 Como os Congressos Luso-Brasileiros de História da Educação foram criados pelo 

GT HE da ANPEd, segue-se uma tradição de compor a nominata de seus comitês durante 

as reuniões do GT da ANPed. Assim, foram arrolados nomes para compor a Comissão 

Organizadora Nacional e o Comitê Científico Nacional que atuarão no IX Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação, a ser realizado em Lisboa, em 2012, sob coordenação 

geral da Profª Maria João Mogarro. Estes nomes tentam abarcar representação 

regional/nacional, participação na área bem como se procurou valorizar colegas que já 

coordenaram Congressos Lusos realizados aqui no Brasil, por conta da experiência 

adquirida. Foi acordada, também, uma listagem maior de nomes na composição da 

Comissão Científica, haja vista ter o Brasil grande participação nesses eventos e, por 



conseguinte, maior demanda para análise dos trabalhos. Estão sendo feitos contatos 

individuais com os nomes indicados e listados e assim que houver confirmação de aceite, 

divulgaremos pelo e-mail do GT as referidas Comissões e seus componentes.  

No momento, só designamos a Comissão Organizadora Nacional que ficou  assim 

constituída: 

Wenceslau Gonçalves Neto – UFU - SBHE 

Maria Teresa Santos Cunha – UDESC – GT 02 

 Tarcísio Mauro Vago – UFMG – GT 02 

            Diomar das Graças Mota – UFMA – Cordenadora do VIII Luso/São Luís 

            Maria Stephanou – UFRGS – Coordenadora do IV Luso – Porto Alegre 

 

Para a 34ª Reunião Anual, em 2012, foram aprovadas as seguintes sugestões: 

 

6. Programação para 2011 e Sugestões para a 34ª Reunião: 

 

Foram propostas duas Sessões Especiais para 2011. 

1. A laicidade no Brasil. 110 anos da 1ª Constituição Republicana (1891) que instaura 

o Estado Nacional Laico. 

2. Patrimônio/ Bens Culturais: Museus, Acervos e História da Educação no Brasil.  

 

Foi proposto um Trabalho Encomendado:  

Internacionalização da Pesquisa em História da Educação (para aquilatar nossa participação 

internacional) 

 

Para os posteres 

 

- Conceder espaço para apresentação no GT (máximo de 10 minutos a cada participante)  

- Incentivar a proposição de posteres para o evento; 

- Estabelecer limites 06 páginas de texto, o que caracteriza um artigo; 

- Articular debatedores que deverão ler previamente os textos para discutir com os autores 

- Propiciar discussão, junto aos demais Coordenadores de GT, sobre novos critérios de 

avaliação de pôster, por exemplo, ampliando o número de avaliadores. 

 

 
 

Florianópolis, 15 de novembro de 2010. 

 

Maria Teresa Santos Cunha. 

Tarcísio Mauro Vago. 

 

 


