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GT02 – História da Educação 

 

No primeiro semestre participamos na cidade de Salvador da 

reunião preparatória da 30 RA, juntamente com os outros 

coordenadores de GTs. Mantivemos ao longo do período intensa 

correspondência com o grupo associado ao GT2 através de e-mail, 

veiculando informações sobre lançamento de livros, cursos, 

conferências e, sobretudo, discutindo temas comuns à comunidade de 

historiadores da educação. No final do segundo semestre 

desenvolvemos as atividades rotineiras de arbitragem e de 

organização dos trabalhos para a 30 RA. Mantivemos, também, 

freqüentes contatos internacionais, no sentido de viabilizar a 

presença do Professor Jacques Revel (École des Hautes Études em 

Sciences Sociales – EHESS - de Paris), na 30 RA da ANPED. Neste 

sentido organizamos, também, o Ciclo de Conferências com Jacques 

Revel, a ser realizado de 1 a 12 de outubro de 2007, na UERJ, UFPR e 

UFMG. O Ciclo de Conferências prevê as seguintes atividades: 2/10 

Conferência geral na Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3/10 

Aula no Programa de Pós-graduação em Educação na UERJ; 4/10 

Conferência geral na Universidade Federal do Paraná; e 11/10 

Conferência geral na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo 

do período o GT tem trabalhado intensamente na organização do 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. O tema central do encontro versará sobre 

CULTURA ESCOLAR, MIGRAÇÕES E CIDADANIA. Nesta edição 

comemoraram-se os doze anos de realização do evento que, nesse 



período, tornou-se veículo significativo para o intercâmbio de idéias e 

de resultados de investigação dos pesquisadores da área. 

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. Por fim, nos preparamos para participar em Setembro, na 

cidade de Recife, das comemorações dos trinta anos da ANPED. O 

evento, que conta com os apoios do Centro de Educação e 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, da Secretaria 

Municipal de Educação de Recife e da SEB,  será realizado na 

Universidade Federal de Pernambuco,  nos dias 19 e 20 de setembro, 

e constará de uma sessão de homenagem a  ANPED   e de um 

seminário conjunto com a Secretaria de Educação do Recife: " LDB, 

PNE e PDE: novos rumos para a educação nacional? e I Seminário de 

Pesquisadores da rede Municipal do Recife:olhares sobre as práticas" 

quando serão apresentadas as pesquisas (pôsteres) realizadas por 

docentes pós-graduados da rede municipal e estudantes que cursam 

mestrado e doutorado em educação. O GT2, representado pelo seu 

coordenador, participará do evento na condição de comentador dos 

trabalhos apresentados pela comunidade de pesquisadores da cidade 

de Recife.  

 


