SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
CARTA PROGRAMA (Biênio 2019 – 2021)

Prezada (o)s colegas,
A Sociedade Brasileira de História da Educação completará 20 anos de
existência em setembro de 2019. Certamente, o momento enseja celebração
tendo em vista as ações contínuas e bem sucedidas desenvolvidas pela nossa
entidade ao longo dessas duas décadas em prol do fortalecimento e da
consolidação do campo da História da Educação no Brasil. Não obstante, o país
atravessa uma conjuntura marcada pelo retrocesso político e por ataques
sistemáticos à Educação, às Ciências Humanas e Sociais, à universidade pública,
aos direitos sociais historicamente conquistados e de ameaça à construção da
democracia e de uma sociedade mais justa e igualitária. O corte de verbas para a
Ciência & Tecnologia impacta a produção da pesquisa e as tentativas de
recrudescimento dos Fundamentos da Educação nos cursos de Pedagogia e nas
Licenciaturas em afeta diretamente a docência e o ensino da disciplina História
da Educação. Diante desses múltiplos desafios, torna-se cada vez mais
necessário o diálogo com a sociedade e a difusão do conhecimento produzido na
área.
Como candidatos à Diretoria para a gestão da SBHE 2019-2021,
apresentamos uma proposta de programa comprometido com as demandas do
campo da História da Educação e com as lutas sociais em defesa da educação e
da democracia. Nosso desejo é que este programa seja um projeto coletivo
ancorado no diálogo e na comunicação permanente entre diretores,
coordenadores e membros das diretorias regionais, associados, coordenadores e
membros do GT02-ANPEd e instituições e movimentos sociais vinculados à
Educação.
Dessa maneira, nosso compromisso delineia-se na proposta das seguintes
ações:
a) Apoiar e participar de mobilizações em defesa do direito à educação
pública.

b) Ampliar a participação de docentes e pesquisadores da história da
educação na entidade e nos eventos do campo, incentivando a associação
de novos membros.
c) Manter a qualidade, a pluralidade teórica e a diversidade institucional da
Revista Brasileira de História da Educação e apoiar a continuidade e
divulgação das coleções Horizontes da História da Educação e
Documentos da História da Educação.
d) Dar continuidade às ações estratégicas de consolidação do campo da
História da Educação, promovendo o intercâmbio entre pesquisadores
brasileiros e estrangeiros, agregando grupos de pesquisa e associações do
campo.
e) Promover a realização do próximo Congresso Brasileiro de História da
Educação.
f) Fomentar o debate sobre a divulgação científica e apoiar ações de difusão
social do conhecimento em história da educação.
g) Incentivar ações de popularização do conhecimento histórico educacional
produzido pela área e mediado por diferentes tecnologias.
h) Incentivar a discussão e a proposição de estratégias e políticas de
valorização e proteção do patrimônio educativo.
i) Estimular a reflexão sobre o debate historiográfico em educação.
j) Incentivar iniciativas de debate sobre o ensino de História da Educação,
sua contribuição para a formação de professores e formas efetivas de
transferência de novos conhecimentos.
k) Dar continuidade às ações de defesa da inclusão da língua portuguesa
como uma das línguas oficiais da ISCHE.
l) Fortalecer os laços da SBHE com outras associações de historiadores da
educação em âmbito internacional.

Chapa:
Rosa Fátima de Souza-Chaloba (UNESP) - presidente
Antônio Carlos Ferreira Pinheiro (UFPB) – vice-presidente
Terciane Ângela Luchese (UCS) - secretária
Silvia Helena Andrade de Brito (UFMS) - tesoureira

Regional Norte
Jocyleia Santana dos Santos (UFT) - titular
Laura Alves (UFPA) – suplente
Regional Centro-Oeste
Elisabeth Figueiredo de Sá (UFMT) - titular
Rubia-Mar Nunes Pinto (UFG) – suplente
Regional Nordeste
Olivia Morais de Medeiros Neta (UFRN) - titular
Lia Machado Fiuza Fialho (UECE) - suplente
Regional Sudeste
Cleonara Maria Schwartz (UFES) – titular
Paula Leonardi (UERJ) - suplente
Regional Sul
Titular – Dóris Bittencourt Almeida (UFRGS) – titular
Giani Rabelo (UNESC) - suplente
Conselho Fiscal
Samuel L. Velazquez Castellanos (UFMA) - titular
Maria Inês Sucupira Stamatto (UFRN) - suplente
Mauro Castilho Gonçalves (PUC-SP) – titular
Irlen Antônio Gonçalves (CEFET-MG) - suplente
Kênia Hilda Moreira (UFGD) - titular
Luciane Sgarbi Santos Grazziotin (UNISINOS) - suplente

