RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Período: Setembro de 2007 a Agosto de 2008

Grupo de Trabalho História da Educação (GT 2)
Coordenadora: Rosa Fátima de Souza (UNESP)
Vice-coordenadora: Maria Cristina Soares de Gouvêa (UFMG)

Em agosto de 2007, o GT História da Educação promoveu na cidade de São Luís
do Maranhão o Colóquio Nacional de Investigações Comparativas em Grupos
Escolares reunindo pesquisadores de diferentes regiões do país. O grupo de
pesquisadores reunidos nesse evento elaborou uma proposta de investigação que foi
apresentada ao CNPq (Edital Universal) compreendendo um estudo em âmbito nacional
envolvendo 14 Programas de Pós-Graduação em Educação do país e 24 pesquisadores.
O projeto intitulado “Por uma teoria e uma história da escola primária no país:
investigações comparadas sobre a escola graduada (1870 – 1950) foi aprovado pelo
CNPq, Edital Universal/2007 – Faixa C, Processo n. 480462/2007-0.
No primeiro semestre de 2008, o GT participou da organização e da realização
do VII Congresso Luso Brasileiro de História da Educação realizado na cidade do Porto
– Portugal, no período de 20 a 23 de junho de 2008. Foram apresentadas ao Congresso
cerca 1.800 inscrições tendo sido aprovados um terço dos trabalhos e enviados para
apresentação 758 comunicações. Vale lembrar que o GT História da Educação é uma
das entidades responsáveis pela promoção desse evento que já se consolidou na área e
cuja demanda crescente a cada nova versão confirma a vitalidade do mesmo.
Em relação aos encaminhamentos para a 31ª Reunião Anual da ANPEd, o GTHE divulgou amplamente as inscrições de trabalhos incentivando a participação dos
pesquisadores da área. Fizemos vários contatos com convidados para participarem da
Sessão Especial na 31ª Reunião Anual da ANPEd. A Professora Silvina Gvirtz
confirmou a participação no início do semestre. Foram também convidadas as
professoras Lilian Katri Moritz Schwarcz que não aceitou o convite e Márcia Abreu que
aceitou inicialmente e declinou em maio por ter assumido outros compromissos. Na
sequência entramos em contato com a Professora Ana Maria de Oliveira Galvão que
aceitou o convite. Além da participação na ANPEd (Trabalho Encomendado do GT e
Sessão Especial) a Professora Silvina Gvirtz ministrará palestras em três universidades
do estado de São Paulo: Unesp/Araraquara, Unicamp e Usp.
Ainda durante o primeiro semestre, estabelecemos as primeiras definições para
elaboração da página do GT na internet. A página está sendo construída por um bolsista
de apoio técnico do GEPHE – Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação da
UFMG.

Por último, durante o período a que se refere este relatório, a coordenação do GT
atualizou a lista de e-mails dos membros do GT e encaminhou a todos as informações
que nos foram repassadas garantindo a circulação ampla das informações atinentes aos
congressos, editais, encontros e publicações de interesse da comunidade dos
historiadores da educação.
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