RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 / 2012
GT02 – História da Educação
Coordenadora: Maria Teresa Santos Cunha (UDESC)
Vice-coordenador: Tarcísio Mauro Vago (UFMG)
Representantes no Comitê Científico: Rosa Fátima de Souza (UNESP) e Maria Arisnete
Câmara de Morais (UFRN)
No período de novembro de 2010 a agosto de 2011, a Coordenação e Vice-Coordenação
do GT 02 – História da Educação dedicaram-se às seguintes atividades:
Participação na Reunião dos Coordenadores de GTs, nos dias 17 e 18 de março de 2011,
com vistas ao planejamento da 34ª Reunião da ANPEd a ser realizada na cidade de Natal
entre 2 a 5 de outubro de 2011.
Inclusão de informações gerais e de histórico do GT 02 no novo portal da ANPEd que foi
apresentado aos Coordenadores no encontro preparatório á 34ª Reunião Anual, no Rio de
Janeiro, em março de 2011.
Colaboração na organização no VI Congresso Brasileiro de História da Educação,
promovido pela Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) realizado na cidade
de Vitória/ Espírito Santo entre 16 e 19 de maio de 2011, sob o tema Invenção, Tradição e
Escritas da História da Educação. O Vice-Coordenador participou das solenidades de
encerramento do evento.
Encaminhamento de consulta aos membros do GT, via lista de discussão, sobre a renovação
dos Comitês de Assessoramento do CNPq. Os nomes mais votados foram encaminhados à
Diretoria da ANPEd, em maio de 2011. A lista de discussão consta de 196 nomes.
Montagem da Comissão Organizadora Nacional e do 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, em Lisboa e dessa
coordenação do GT, no Brasil. 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 em conjunto com a Coordenção do GT História da Educação.
Estes nomes abarcaram 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
(22 nomes) haja vista ter o Brasil grande participação nesses eventos e, por conseguinte,
maior demanda para análise dos trabalhos, os nomes foram retirados durante as sessões do
GT 02 na 33ª Reunião da ANPEd, em Caxambu e enviados em junho de 2011 a Lisboa.
Contribuições dos membros do GT na discussão sobre as Matrizes para a Prova de
Concursos para Ingresso na Carreira Docente em atendimento à Portaria Normativa Nº 3,
de 02 de março de 2011que apresenta a dinâmica de organização, consulta e aplicação da

Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente como seu conteúdo
principal.
Divulgação do documento elaborado pelos Professores Luciano Mendes de Faria Filho e
Eliane Marta Teixeira Lopes (UFMG) sobre o Prêmio Anísio Teixeira concedido pela
CAPES, pelo fato da ausência de premiação a pesquisadores/as que se dedicam à educação
e à melhoria da escola básica.
Como atividade constante, foram divulgados, pela lista de discussões, eventos regionais,
nacionais e internacionais da área, em número de 24, bem como a produção bibliográfica
(livros) dos membros do GT, totalizando 18 publicações no período.
Encaminhamento, pela lista de discussão, das datas para envio de trabalhos à 34ª Reunião
como forma de fomentar a participação de seus membros. Todo este investimento reverberou
no encaminhamento de 36 trabalhos para a 34ª Reunião e 12 pôsteres, sendo aprovados 11
trabalhos e 6 pôsteres para apresentação.Foram divulgados, também, locais de hospedagem
na cidade de Natal que abrigará os congressistas em 2011.
Finalmente, cabe registrar que em todas as ações, o GT sempre contou com a colaboração e
o apoio efetivos da Secretaria da ANPEd que, com competência e solicitude, contribuiu
para que nossas iniciativas tivessem êxito.

Florianópolis, 08 de agosto de 2011.
Maria Teresa Santos Cunha (UDESC)
Tarcísio Mauro Vago (UFMG)

