
 

 

Relatório da 36ª Reunião Nacional 

Grupo de Trabalho – GT 12 

 

1 – Identificação 
GT-12 – Currículo 

Coordenador – Álvaro Moreira Hypolito 

Vice-Coordenadora – Rita Frangella 

 

2 – Caracterização  

 

a) Participantes 

A reunião contou com 115 participantes (assinantes das listas de presença), de 45 instituições, o 

que pode ser considerado satisfatório e indica uma participação similar a de outros anos. É muito 

provável que isso se deva, em parte, ao fato de a reunião estar sendo realizada de forma 

itinerante com variações esperadas quanto ao número de participantes. Houve uma variedade 

significativa em relação às instituições, o que está descrito a seguir. 

 

 

b) Instituições Representadas:  

 

Estiveram presentes, além da ABdC – Associação Brasileira de Currículo, pesquisadores de 45 

instituições, conforme aparecem nas listas de presença, dentre as quais as seguintes: IEUL, IFG, 

IFMA, PUC-SP, SEC.EDUC GOIANIA, UCDB, UDESC, UEFS, UEG, UEL, UEMS, UEPB, 

UERJ, UERJ-FEBF, UFB, UFES, UFG, UFMA, UFMG, UFMS, UFMT, UFPE, UFPEL, UFPR, 

UFRJ, UFRPE, UFRRJ, UFSC, UFSM, UMEPM, UNB, UNEMAT, UNICAMP, UNIMEP, 

UNINOVE, UNIPAMPA, UNIPLAC, UNIRIO, UNIRV, UNISC, UNISUL, UNIT, UNIVALI, 

UPSS, USP. Houve a participação de instituições de quase todas as regiões do país, com 

representação dos principais grupos de pesquisa na área. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT,  

constante nos anais da 36ª. RN) 

 

Foram inscritos 32 trabalhos para avaliação, tendo sido 14 aprovados para apresentação e 04 

aprovados como trabalhos excedentes.  

 

a) Sessões Especiais 

 

 O GT participou de três sessões especiais n. 4 - “Política públicas de formação docente 

para a educação básica”, a de n.10 - “Cultura digital, didática e currículo”  e a de n.11 - 



“Formação estética, criação e autoria: qual o lugar no currículo?”, todas compondo as sessões da 

subárea 3.  

 

b) Trabalhos Encomendados 

 

 O Trabalho Encomendado foi realizado conforme programado, com a participação dos 

Grupos de Pesquisa inscritos com textos sobre o tema “O campo do currículo nas relações com 

o conhecimento científico”. Na sessão de discussão cada representante de seu grupo de 

pesquisa fez uma rápida exposição da sua perspectiva teórica sobre a temática em pauta, 

apresentando seus principais focos de investigação, características metodológicas e 

autores que vem dando suporte às suas análises. Os textos apresentados anteriormente ao 

GT e disponibilizados na página web do grupo vão compor um e-book sobre o tema em 

discussão. 

 

c) Comunicações Orais 

 

 Dentre os 14 trabalhos e 04 excedentes que haviam sido aprovados, foram apresentados 

12 trabalhos e 02 trabalho excedente que foi convocado no ato da  reunião. Constatou-se o 

problema de que não houve aviso prévio dos ausentes para apresentação, mas foi possível a 

apresentação de dois trabalhos excedentes, cujo autores ocasionalmente estavam presentes, dada 

a situação de que não houve tempo hábil para uma convocação prévia. 

Foram submetidos 3 pôsteres ao GT, sendo dois aprovados. Abriu-se uma espaço para uma breve 

apresentação no GT, um pouco antes da exposição, no qual foram também apresentados. 

 

d) Minicurso 

 

 Foram inscritos 2 mini-cursos, tendo sido aprovado um conforme normas da Anped. Foi 

ministrado o Mini-curso conforme constava na programação. As pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos e os currículos pensadospraticados, coordenado por Carlos Eduardo Ferraço (UFES) e 

Maria Luiza Sussekind Verissimo Cinelli (UNIRIO). 

 

 

4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT 
 

 

 

4.1 Coordenação 

 

Foi eleita nova coordenação do GT que ficou constituída pelos seguintes pesquisadores: 

 

Coordenador – Roberto Sidnei Macedo (UFBA) 

Vice-Coordenadora – Maria Luiza Süssekind Verissimo (UNIRIO) 



 

 

 

 

 

4.2 Ad hocs 

 

 Como pareceristas Ad Hoc foi mantida a mesma indicação do ano anterior com o 

acréscimo de duas outras indicações. Segue a lista dos pesquisadores que efetivamente 

atenderam ao pedido de emitir os pareceres soliciatados: Alexandra Garcia Lima (UERJ),  Alik 

Wunder (UNICAMP), Débora Raquel Alves Barreiros (UERJ), Fabiany de Cassia Tavares Silva 

(UFMS), Jarbas Santos Vieira (UFPEL), Juarez da Silva Thiesen (UFSC), Laura Cristina Vieira 

Pizzi (UFAL), Maria Cecília Lorea Leite (UFPEL), Maria da Conceição Silva Soares (UERJ),  

Maria Luiza Süssekind Verissimo Cinelli (UNIRIO), Maria Manuela Alves Garcia (UFPEL), 

Maria Regina Lopes Gomes (UFES), Ozerina Victor de Oliveira (UFMT), Rosana Gomes de 

Abreu (UFRJ), Rosanne Evangelista Dias (UFRJ) e Sandra Kretli da Silva (UFES). 

Os dois novos pareceristas são Ruth Pavan ( DomBosco) e Maritza Maldonado ( Unemat) o que amplia o quadro e 

atende a diversidade institucional e regional, de acordo com os critérios do GT 

 

4.3 Comitê Científico 

 

O GT decidiu pela recondução dos membros do Comitê Científico, a saber: Janete Magalhães 

Carvalho (Titular), Maria Inês Petrucci Rosa (Suplente). 

 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

5.1 Avaliação da 36ª RN 

Infraestrutura  

Falta do cafezinho no intervalo. 

Mudança de local de uma das sessões especiais - não houve orientação e ficou confuso. 

 

5.2 Avaliação do GT 

 

Sobre o Trabalho Encomendado para a próxima reunião acerca do formato, decidiu-se 

refinar as sugestões levantadas, no sentido de que seja combinado algum grupo de pesquisa 

assumindo a tarefa de organização do TE, buscando alternar os grupos e perspectivas. Elencou-

se também a possibilidade de trazer algum debatedor externo ou até combinar as duas 

possibilidades acima. 

 

Avaliação positiva das discussões realizadas no GT durante a reunião, que foram 

marcadas pela diferença de perspectivas teórico-metodológicas e pela pluralidade institucional. 

 

Houve uma questão polêmica sobre a resolução apresentada apenas na hora da reunião do 

GT sobre a regulamentação das reuniões regionais. O primeiro questionamento diz respeito à 

forma de apresentação e encaminhamento, pois o texto foi apresentado somente na hora da 

discussão dificultando uma leitura mais aprofundada e o debate das ideias. Foram levantadas 

questões relativas ao financiamento e o modo como as recomendações se dão, a despeito da 

história acumulada pelas Anpedinhas anteriores. 

Foi lido o posicionamento do Comitê Científico diante da questão e o GT optou por 

solicitar a retirada do ponto de pauta na assembleia. 



 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN 
 

6.1  Programação para 2015 

 

6.2  Sugestões para 37ª RN 

 

Foi sugerido que o GT tenha convidados. Nesse sentido ver a possibilidade de trazer alguém de 

peso e articular a outras atividades na Anped. 

 

O GT vai rediscutir durante o ano o formato do TE no âmbito do GT. 

 

7 – Informes  

 

Moção: o GT votou uma moção de repúdio à violência policial nos movimentos dos professores 

grevistas no RJ, proposta e apresentada também por outros GTs. 

 

Informe sobre a possibilidade de organização de um e-book com os textos do TE 2012 e 2013, 

mas a ser melhor articulado via discussão na lista do GT na rede.  

 

 


