
 
 

30ª Reunião Anual da ANPEd 

 

 I - Identificação: 

 

 · Nome do GT - Currículo 

 · Nº 12 

 · Coordenador: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (UNICAMP)  

    Vice –coordenador: Eurize Caldas Pessanha (UFMS)  

 

 II Caracterização 

 

 Nº de Membros no GT em 2006:  Dos inscritos, 100 sócios, 36 não sócios, 

40estudantes;  e 29 ouvintes.  Total de 198 que assinaram a listagem. 

 Instituições representadas no GT: UNESA, UERJ, UEMG, PMV/SME, UCDB, 

PUCPR, PCRJ/SME, UFPB, UNIGRANRIO, UNESC, Unb/FE, SME/RJ, UERJ, 

UEG/GO, FME/Unirio, UFPEL, UFAL, PUC/MG, UCP, UFMT/MT, UFPe, 

SEB/MEC, UFRJ/FE, UFES, PUC-SP, UFPA, UFSC/SC, ABIN, SEME-Caxias, 

UFPR, UFJF, UFES, UFMG, IOC-FIOCRUZ, UCM, UFSCar, UIT, UFSM, UESC, 

UNISANTOS, UFRGS, UNIPLAC, IHA, NEO, ISEPAM, UFRRJ, UFSJ, UERN, 

UFF, UECE, UFC, UNICAMP, OLM, SEMED,CG/MS, CPII/UERJ, CUML, 

FFCLRP/USP, CEFET/Campus, ESAEx/UFBA, UNOESC, FME-Niterói/RJ, 

SEDU/ES, USP, UFMA. 

 

III -  Relação  entre o Programado e o Realizado na 28ª RA 

 

 A programação do trabalho do GT Currículo, além do que compete às instâncias de 

avaliação dos textos de trabalhos e dos pôsteres e sua seleção para apresentação nas 

atividades do GT, contou com intensa participação dos colegas que participam da lista de 

emails que se fomentou  no decorrer dos últimos quatro anos de gestão de coordenação do 

GT. Soma-se à efetivação de uma programação mais coletiva dos trabalhos do GT a 

composição e atualização da homepage (www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped) e a 

disponibilização, nesta homepage, de notícias, textos e produções dos membros do GT. 

 Houve três alterações na programação divulgada nos materiais impressos e 

constantes na página web da ANPEd. Um dos Trabalhos Encomendados, de autoria de 

Alfredo Veiga-Neto e Elizabeth Macedo, não foi apresentado. A última sessão de 

apresentação de trabalho foi coordenada pelo Prof. Dr. Paulo Sgarbi (UERJ). O trabalho Da 

interdisciplinaridade hipotética de um currículo a um currículo interdisciplinar 

materializado não foi apresentado, ocorrendo, em substituição,  a apresentação do primeiro 

trabalho excedente do GT, Currículo e Democracia: Ressignificações e Deslocamentos. 

 

Quero me deter, a partir deste momento, em uma avaliação analítica das diferentes 

atividades. 

 



a) Trabalho Encomendado “Continuidades e Descontinuidades e Silêncios. Por uma 

Desterrritorialização da Teoria Curricular”, proferido pelo Prof. Dr. João Menelau 

Paraskeva (Universidade do Minho – Portugal). A presença do Prof. João Paraskeva em 

nosso GT foi derivada de um esforço do PPGE da Universidade Federal de Pelotas, que 

obteve financiamento junto ao CNPq. De forma similar ao que experimentamos nos anos de 

2005 e 2006 o trabalho encomendado do GT Currículo instaurou um espaço de diálogo, 

discussão teórica e reflexão conjunta a respeito de temática de interesse para as 

investigações do campo. A partir de 13 (treze) diferentes textos produzidos por grupos de 

pesquisa (e disponíveis para acesso no livro Passagens entre moderno para pós-moderno: 

ênfases e aspectos metodológicos das pesquisas sobre currículo, publicado em 

http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/Livro-Passagens-completo.pdf), 

ambos convidados nacionais e internacional preparam seus textos. O prof. João Paraskeva 

apresentou seu texto no GT e a discussão subseqüente foi intensa e bastante produtiva.  

Alguns aspectos do texto “Estudos curriculares: como lidamos com os conceitos e 

Moderno e Pós-Moderno?” da autoria de Alfredo Veiga-Neto e Elizabeth Macedo também 

foram socializados por meio material impresso e  arquivo de PowerPoint.. 

O estilo do Trabalho Encomendado foi elogiado e avaliado como relevante para a 

constituição de fórum de discussão a respeito de pesquisas dentro do GT.  

A vinda do Prof. João Paraskeva ao Brasil permitiu também a realização de 

atividades na Faculdade de Educação da Unicamp                   

( http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/eventos.html) 

             

 

b) Sessões de Apresentação de Trabalhos 

 Os trabalhos foram agrupados a partir afinidades quer sejam temáticas, de 

metodologia da pesquisa e/ou de objeto da pesquisa. Esta opção mostrou-se adequada em 

um contexto de grande número de trabalhos apresentados, pois permitiu focar melhor a 

discussão. Todas as sessões foram bastante concorridas e foi destacável a existência numa 

mesma sessão de trabalhos que apontavam distintas alternativas de pesquisa para um 

mesmo tema. Neste ano, em todos os trabalhos apresentados houve a escolha por parte dos 

expositores em utilizar exclusivamente a oralidade. Como já apontado anteriormente, houve 

substituição de um dos trabalhos apresentados na última sessão, na quarta-feira pela manhã. 

 

c) Apresentação e Discussão dos Pôsteres 

 Neste ano de 2007, realizamos a discussão dos pôsteres em dois períodos (na terça e 

na quarta) dentro do espaço do GT Currículo. A discussão dos pôsteres dentro do GT, além 

do espaçotempo em que estão expostos no saguão do hotel Glória, mostrou-se importante e 

criou um lugar de discussão relevante para os trabalhos em andamento. Privilegiar esta 

inserção, entretanto, tem deixado menos tempo na quarta-feira pela manhã para a reunião 

de avaliação do GT. 

 

d) Mini-curso 

 De acordo com avaliação do professor e da professora coordenadores do minicurso, 

houve participação e interesse pelas questões apresentadas. Neste ano, o minicurso foi 

encomendado pelo GT, uma vez que não houve submissão espontânea. 

 

e) Sessões Especiais 

http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/Livro-Passagens-completo.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/eventos.html


 O GT Currículo co-organizou, na 30ª Reunião Anual da ANPEd, três diferentes 

Sessões Especiais.  Em todas as sessões a discussão, o intercâmbio e as diferenças de 

olhares investigativos foram apresentados e debatidos. 

Sessão Especial: Pesquisa acadêmica, vida cotidiana e juventude: desafios sociológicos 

Estudos do cotidiano, pesquisa em educação e vida cotidiana: o desafio da coerência, em 

que participou a Profa. Dra. Inês Barbosa de Oliveira (UERJ) 

Sessão Especial: Cooperação Interdisciplinar e produção do conhecimento em Educação 

Produção do conhecimento e inter-relação entre disciplinas: uma análise no campo do 

Currículo, em que participou a Profa. Dra. Alice Casimiro Lopes (UERJ) 

Sessão Especial: Política e produção do conhecimento em educação entre o diverso e o 

universal, que devido à presença apenas do Prof. Dr. William Pinar (University of British 

Columbia, Canadá), efetivamente aconteceu como a conferência: O corpo do pai e a raça 

do filho: Noé, Schreber e a Maldição do Velho Testamento. 

A participação do Prof. William Pinar na 30ª Reunião Anual da ANPEd foi devida a um 

esforço e parceria do PPGE da UERJ, que obteve financiamento para custear passagem e 

estada no Brasil. Como já realizado com demais convidados estrangeiros, o Prof. William 

Pinar durante sua estada no Brasil também realizou outras atividades acadêmicas na UERJ 

e na FE/Unicamp (http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/eventos.html). 

 

 

f) Sessões Conversas/ Intercâmbio Científico 

 

 O GT Currículo propôs e coordenou uma Sessão Conversas cujo tema foi Escola, 

Currículo e Cultura: narrativas, objetos e imagens com a participação de  

Profa. Dra. Eurize Pessanha (UFMS), Profa. Dra. Marlucy Alves Paraíso (UFMG) e 

Profa. Dra. Cristianne Maria Famer Rocha (ULBRA/Canoas/RS). 

 O local em que a Sessão ocorreu, longe do circuito dos hotéis, assim como o horário 

em que aconteceu, embora condições restritivas, não impediram a presença de um bom 

número de pessoas e do debate que se seguiu às apresentações. A organização destas 

Sessões Conversas, desde o ano passado, com temas que são de grande interesse para o 

campo do currículo, indicam a necessidade de ampliação de espaços na programação da 

reunião da ANPEd para mais espaços de trabalho interno ao GT. 

 

 

g) Exposição  

 Neste ano, o GT Currículo propôs e apoiou a exposição Afrodescendências, 

organizada pelas pesquisadoras Stela Guedes Caputo e Mailsa Passos do Laboratório 

Educação e Imagem da UERJ. Como o GT Currículo tem grupos de pesquisa que 

trabalham as relações entre imagens e educação, há uma disponibilidade para a produção, 

em cada reunião Anual, de uma exposição em que se articulem as imagens, sons e 

instalações. 

 

 

IV – Programação 2008/Sugestões para 31ªRA/Encaminhamentos 

 A proposta é dar continuidade aos formatos de organização interna do trabalho do 

GT. Com relação às temáticas mais gerais para a 31ª RA não houve tempo suficiente para 

http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/30RA/sessoes/OliveiraIB.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/30RA/sessoes/LopesARC.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/30RA/sessoes/LopesARC.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/30RA/sessoes/PinarW.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/30RA/sessoes/PinarW.pdf
http://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/eventos.html


delineamentos; optou-se por iniciar este processo em nossa lista de emails do GT, que conta 

com mais de 200 participantes.  

 É importante pensar em outro dia, horário e dinâmica para a reunião de avaliação do 

GT, que acaba ficando restrita ao final da manhã de quarta-feira. 

Está prevista a organização de publicações em periódicos especializados e livros dos 

textos dos Trabalhos Encomendados e das Sessões Especiais co-coordenadas pelo GT 12 

no ano de 2007, além, é claro, das publicações de artigos e livros pelos diferentes grupos de 

pesquisa e pesquisadores que compõem o GT Currículo. 

 

 

V – Eleições no GT 

  

 Para a  eleição no GT, neste ano de 2007, foi realizada a apresentação de proposta 

de candidatura da Profa. Dra. Elizabeth Macedo (UERJ) e do Prof. Roberto Sidnei Macedo 

(UFBA), tanto por email, quanto pela leitura da carta de intenções durante a reunião de 

avaliação do GT . Ambos colegas estão realizando pós-doutorado fora do país e não 

puderam participar, neste ano, da Reunião Anual da ANPEd. 

 A discussão sobre a candidatura apresentada seguiu na direção de destacar as 

qualidades acadêmicas dos dois professores, além do inegável envolvimento direto e 

elogiável compromisso com a história do GT 12 da candidata à coordenação, Profa. 

Elizabeth Macedo. 

 Ressaltou-se que a dinâmica de trabalho do GT instaurada no mínimo nos últimos 4 

anos deve ser potencializada, expandindo as possibilidades de construção do GT 12 de 

forma coletiva e dialógica. 

 A aprovação da candidatura dos Professores Elizabeth Macedo e Roberto Sidnei 

Macedo à coordenação do GT Currículo foi realizada por uma salva de palmas. 

 Da mesma forma, foi aprovada a indicação dos 3 nomes para o Comitê Científico.  

Quanto ao corpo de pareceristas ad-hoc, buscou-se ampliar o número com vistas a 

garantir que não haja sobrecarga de trabalho na avaliação dos trabalhos, assim como se 

amplie a representatividade dos grupos de pesquisa e de PPGEs. 

 

Coordenadora: Elizabeth Fernandes de Macedo (UERJ) 

Email: elizabethmacedo@gmail.com 

 

Vice-Coordenador: Roberto Sidnei Macedo (UFBA) 

Email: rsmacedo@terra.com.br 

 

Indicação de nomes dos ad hocs  e 3 nomes para o CC. 

 

Comitê científico: seguem as indicações, na ordem de prioridade para o GT: 

 

1º - Carlos Eduardo Ferraço 

e-mail: ferraco@uol.com.br 

telefone: (27)99418658 ou (27)33235984 

 

2º - Antonio Carlos Rodrigues de Amorim 

e-mail: acamorim@unicamp.br 

mailto:ferraco@uol.com.br


telefone: (19)96036909 ou (19)32729618 

 

3º- Carmen Teresa Gabriel Anhorn  

e-mail: cartesa@alternex.com.br 

 

 

Pareceristas ad hoc: 

 

Nereide Saviani 

e-mail: nereide.Saviani@uol.com.br 

telefone: (13)34677408 

 

Ana Canen 

e-mail: acanen@globo.com 

telefone: (21)91725033 

 

Marlucy Paraíso 

e-mail: marlucy.paraiso@terra.com.br 

telefone: (31)34270090 

 

Regina Cunha 

e-mail: cunhafm@terra.com.br 

telefone: não disponível 

 

Joanir Gomes de Azevedo 

e-mail: joanir@uol.com.br 

telefone: (21)25807652 

 

Paulo Sgarbi 

e-mail: paulosgarbi@yahoo.com.br 

telefone: (21)25800558 

CPF  347.934.887-49 

 

Nilda Alves 

e-mail: nildalves@uol.com.br 

telefone: (21)22220056 

CPF: 03662144700 

 

Márcia Serra Ferreira 

e-mail: mserra@predialnet.com.br 

telefone: (21)82189121 

 

Alfredo Veiga-Neto 

e-mail: alfredoveiganeto@uol.com.br 

telefone (51)32334420  
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Mailsa Carla Pinto Passos 

e-mail: mailsa@globo.com 

telefones: (24) 2242-6725 ou (24) 92211522 

 

 

Fabiany Tavares Silva 

e-mail: fabiany@uol.com.br 

telefone: (67)3612888 

 

Álvaro M. Hypolito 

Email: hypolito@ufpel.edu.br 

Telefone: (53)32786653 

 

Jarbas Santos Vieira 

Email: jarbas.vieira@gmail.com 

 

Jorcelina Elisabeth Fenandes 

Email: jorce@ufmt.br, jorcelina@brturbo.com.br 

 

Janete Magalhães Carvalho 

Email: janetmc@terra.com.br 

 

Maria Inês Petrucci dos Santos Rosa 

Email: inesrosa@unicamp.br 

 

Eurize Caldas Pessanha 

Email: eurizep@hotmail.com 
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