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Promovido pela Secção de História da Educação, de Portugal, e pela Sociedade
Brasileira de História da Educação, este Congresso reúne investigadores e professores
das comunidades científicas que, em ambos os países, se dedicam ao estudo de
temáticas relacionados com a história da educação e que ao longo dos anos têm vindo a
construir sólidos laços de intercâmbio científico, concretizados em projetos comuns.
Prazo de submissão de propostas
De 15 de outubro até 15 de dezembro de 2011.
Destinatários
Investigadores, professores, alunos de pós-graduação e outros profissionais que se
dedicam ao estudo de temáticas relacionadas com a história da educação, em Portugal e
no Brasil.
Eixos temáticos
1. Espaços, tempos, quotidianos, sociabilidades escolares;
2. Instituições escolares: projetos, identidades, organização, atores;
3. Rituais, símbolos, festas escolares;
4. Os professores e a sua formação: da arte de ensinar às ciências da educação;
5. Políticas educacionais, discursos pedagógicos, autobiografias;
6. Leitura e escrita: rituais, materialidades;
7. Património e museologia educativa: mobiliário, equipamento, materiais didáticos,
iconografia;
8. Testemunhos orais e memórias da educação;
9. A historiografia da educação: contributos teóricos, abordagens metodológicas, fontes;
10. Internacionalização, circulação e comparação: sistemas, currículos, pedagogias.
Modalidades de apresentação
À semelhança de edições anteriores, o congresso terá duas modalidades de
apresentação: mesas coordenadas e comunicações individuais.
Comissão Organizadora
Portugal
Maria João Mogarro | IE-UL – coordenação
Joaquim Pintassilgo | IE-UL
Ana Isabel Madeira | IE-UL
Luís Alberto Marques Alves | FL-UP
Maria Teresa Santos | ECS-UE

Brasil
Wenceslau Gonçalves Neto | UFU (SBHE)
Maria Teresa Santos Cunha | UDESC (GTHE) - coordenação
Décio Gatti Jt. | UFU
Diomar das Graças Mota | UFMA
Maria Stephanou | UFRGS
Para mais informações consulte o site do Colubhe 2012 | http://colubhe2012.ie.ul.pt

