3ª CIRCULAR
Diante das atuais reformas curriculares, que difundem concepções de formação e
trabalho docente pautadas em narrativa tecnicistas e no controle externo da profissão, é
fundamental retomar a história das propostas curriculares de Geografia no Brasil,
compreendendo os processos, sujeitos e tensões próprias de cada um destes movimentos.
Neste sentido, o presente seminário tem como principal objetivo retomar a discussão da
proposta curricular de Geografia lançada em 1988 na rede estadual de São Paulo, conhecida
popularmente como proposta da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP).
Interessa-nos compreender quais sujeitos participaram do processo, bem como os
fundamentos teórico-metodológicos de educação e geografia que o nortearam. De que forma
dialogaram os sujeitos da universidade e da escola em sua elaboração? Que contradições e
tensões permearam este diálogo? Além disso, busca-se problematizar como tais discussões
contribuem para o debate e à construção de alternativas frente as atuais reformas neoliberais
de educação que, de forma geral, têm contribuído para ampliar os mecanismos de privatização
e as desigualdades educacionais e socioespaciais em todo país? Como as escolas públicas
têm construído ações de produção de currículo e formação continuada frente ao modelo
hegemônico das políticas educacionais neoliberais? O seminário ocorrerá no dia 22/09/2018,
no auditório do Sinsprev, na Rua Antônio de Godói, 88, 2ª andar, das 09 às 17 horas, com 8
horas de duração, distribuídas em duas mesas de debates. As inscrições são gratuitas e
abertas a todos interessados no tema.

PROGRAMAÇÃO
Manhã (09:00 às 12:00)
MESA 1
O que aprendemos com a proposta da CENP? Processos, sujeitos, tensões
Ariovaldo Umbelino de Oliveira (DG-USP)
Marísia Margarida Santiango Buitoni (UERJ)
Luís Fernando de Freitas Camargo (IFSP)
Tarde (14:00 às 17:00)

MESA 2
Da CENP à BNCC: reconstruindo memórias e caminhos de resistência
Núria Hanglei Cacete (FE-USP)
Fernando Luís Cássio (UFABC)
Ângela Massumi Katuta (UFPR)
Roberto Wagner Carbonari ( Diretor EMEF Mauro Faccio Gonçalves Zacaria)

INSCRIÇÕES GRATUITAS A DISPONÍVEIS NO LINK A SEGUIR:
https://goo.gl/forms/QK7iLrzt66Z50mX23

ORGANIZAÇÃO E APOIO
Laboratório de Ensino e Material Didático (LEMADI) – USP
Laboratório de Cartografia e Ensino de Geografia (UFSCar Sorocaba)
Grupo de pesquisa formação política de professoras e professores (GPForPP)
AGB – Seção Local São Paulo
Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana
Rede Escola Pública Universidade

