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Apresentação 

 

Desde junho de 2008, a partir de um seminário ministrado pelos professores Kazumi 

Munakata e Marcus Aurelio Taborda de Oliveira no Centro Internacional de la Cultura 

Escolar – CEINCE, em Berlanga de Duero, Espanha, a convite do professor Agustín 

Escolano Benito, temos amadurecido o diálogo e conduzido uma série de pesquisas 

sobre a história da educação dos sentidos e das sensibilidades nas suas mais diversas 

manifestações, escolares ou não. Contando com a parceria da professora Katya 

Braghini, articulamos, pois, três grupos de pesquisa que contam com pesquisadores 

nacionais e estrangeiros, e focamos em materiais, práticas, prescrições, projetos e 

discursos que permitam inquirir sobre o significado histórico da mobilização dos 

sentidos para educar as sensibilidades.  

Como resultado deste longo e profícuo diálogo foram produzidos inúmeros trabalhos 

em conjunto, tais como mesas coordenadas em congressos nacionais e internacionais, 

publicações conjuntas em periódicos, eventos etc., bem como dois livros (Taborda de 

Oliveira, 2012; Braghini, Munakata e Taborda de Oliveira, 2017), resultado de três 

seminários desenvolvidos em Belo Horizonte e São Paulo.  

Agora, organizamos o quarto IV Seminário Interinstitucional – Diálogos sobre a 

história da educação dos sentidos e das sensibilidades, a ser realizado na Faculdade de 

Educação da UFMG nos próximos dias 26 e 27 de maio, no qual discutiremos alguns 

dos trabalhos em preparação para a organização do terceiro livro, com previsão de 

lançamento para o começo de 2018. 

Convidamos a comunidade para participar do referido seminário, debatendo conosco os 

resultados de pesquisas de autores de diferentes instituições brasileiras. O encontro é 

gratuito e será certificado pelo Centro de Pesquisa em História da Educação – GEPHE, 

da UFMG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Seminário Interinstitucional (UFMG/PUC-SP/UFPR) 

Diálogos sobre a história da educação dos sentidos e das sensibilidades  

Data:  26/05/2017, das 13:30 às 18:30 

27/05/2017, das 10:00 às 13:30  

Local: Faculdade de Educação da UFMG – Sala 402/PPGE, Campus Pampulha 

Programação 

26/05, sexta-feira – 13h30min   

Apresentação 

Marcus Aurelio Taborda de Oliveira (PPGE/UFMG) 

Katya Braghini (EHPS/PUC-SP) 

Kazumi Munakata (EHPS/PUC-SP) 

 

26/05, sexta-feira – 14h às 16h – Mesa 1 

Comentarista: Prof. Kazumi Munakata 

- “Tô na campanha”: a educação das sensibilidades na campanha de popularização 

do teatro e da dança em Belo Horizonte (1998 – 2012)  

Autora: Nadia Bueno Rezende (UFMG) 

- “É que, gymnastica por gymnastica, a do circo é preferivel.”: Corpos ginásticos 

no Brasil do século XIX. 

Autores: Pedro Luiz da Costa Cabral e Andrea Moreno (UFMG) 

- A discussão sobre a Educação Rural na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (1944 – 1955). 

Autores: Leonardo Ribeiro Gomes (UFMG) e Sidmar dos Santos Meurer (UFPR) 

- Educar por uma economia das sensações escolares: a noção de ‘disciplina’ como 

elemento organizador do currículo e do trabalho pedagógico na escola primária – 

paraná, 1901 – 1921. 

Autor: Sidmar dos Santos Meurer (UFPR) 

 



26/05, sexta-feira – 16h30 – 18h30 – Mesa 2 

Comentarista: Profa. Katya Braghini 

- Um veículo para aguçar os sentidos: o rádio na alfabetização de adultos do 

movimento de educação de base em Pernambuco 

Autora: Kelly Ludkiewicz Alves (UFBA) 

- O anel de s’ Gravesande no ensino 

Autora: Luna Abramo Bocchi (USP) 

- A aposta na poesia - antologias para crianças e jovens na década de 1960 

Autora: Suzete de Paula Bornatto (UFPR) 

- Percursos para uma educação estética: o sentido da arte para o público do Museu 

Oscar Niemeyer (MON) – 2009  

Autora: Adriana Vaz (UFPR) 

- Tempos e espaços de ginástica: sentidos e sensibilidades que se educam 

Autores: Diogo Rodrigues Putcha e Marcus Aurelio Taborda de Oliveira (UFMG) 

  

27/05, sábado – 9h – Mesa 3 

Comentarista: Prof. Marcus Aurelio Taborda de Oliveira 

- Propostas de lazer e infância na cidade de São Paulo: a “Praça de Jogos para 

crianças” (1925) e o playground do Parque Dom Pedro II (1930) 

Autora: Alessandra Ramalho Santos (PUC/SP) 

- A educação dos cegos e a produção de livros táteis  

Autora: Tatiana de Andrade Fulas (PUC/SP) 

- Fontes para a história da educação dos sentidos, numa abordagem transnacional 

Autores: Kazumi Munakata e Katya Braghini (PUC/SP) 

 

13h30 min - Avaliação final  

Encaminhamentos para a produção do terceiro livro conjunto. 

 



Capítulos que comporão o terceiro livro (em ordem alfabética, por autores) 

   

1. Pragmática de la escuela: cultura material e historia de la   experiência 

Agustín Escolano Benito (Universidad de Valladolid/ CEINCE, Centro 

Internacional de la Cultura Escolar – Espanha) 

 

2. Percursos para uma educação estética: o sentido da arte para o público do 

Museu Oscar Niemeyer (MON) – 2009  
Adriana Vaz (UFPR) 

 

3. A aprendizagem do “ouvir” pelo silêncio da palavra 

Aline Martins de Almeida (PUC/SP)  

 

4. Propostas de lazer e infância na cidade de São Paulo: a “Praça de Jogos 

para crianças” (1925) e o playground do Parque Dom Pedro II (1930) 

Alessandra Ramalho Santos (PUC/SP) 

5. Os museus escolares no estado de São Paulo (1895-1942): aquisição de 

objetos e tipologias   
Camila Marchi da Silva (PUC/SP) 

 

6. Tempos e espaços de ginástica: sentidos e sensibilidades que se educam 

Diogo Rodrigues Puchta e Marcus Aurelio Taborda de Oliveira (UFMG) 

7. “Educação física e eugênica”. Cultura física, educación del carácter y 

discursos sobre el  mejoramiento  de  la  raza  en  la “Revista  do  Ensino”  

(Minas  Gerais,  Brasil,  1925-1940) 
Eduardo Lautaro Galak (UNLP – Argentina) 

 

8. Apropriações e reformulações do Método Intuitivo: entre o possível e o 

necessário nos grupos escolares e nas escolas isoladas (1889-1910)  

Ellen Lucas Rozante  

 

9. Cultura material e patrimônio cultural de ciência e tecnologia: os acervos 

do Colégio Pedro II e do Ginásio Pernambucano  

Marcus Granato (UNIRIO) e Bruno Melo de Araújo (UFPE) 

 

10. O Museu do Ipiranga e o atendimento ao público: 1895-1915.  

Igor Stepanenko (Museu de Arte Popular – Diadema)  

 

11. A circulação de quadros parietais entre países europeus e Brasil: o caso da 

coleção de quadros parietais zoológicos do professor Paul Pfurtscheller, de 

Viena, Áustria  

Joana Borges de Faria (PUC/SP) 

 

12. Fontes para a história da educação dos sentidos, numa abordagem 

transnacional 



Kazumi Munakata e Katya Braghini (PUC/SP) 

 

13. Um veículo para aguçar os sentidos: o rádio na alfabetização de adultos do 

movimento de educação de base em Pernambuco 

Kelly Ludkiewicz Alves (UFBA) 

14. A discussão sobre a Educação Rural na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos - 1944 - 1955. 

Leonardo Ribeiro Gomes (UFMG) e Sidmar dos Santos Meurer (UFPR) 

 

15. La renovación de la enseñanza de la Geografía en las aulas de bachillerato 

em los primeros años del siglo XX.  

Leoncio López-Ocón (Instituto de Historia-CCHS-CSIC/Espanha) 

16. O anel de s’ Gravesande no ensino 

Luna Abramo Bocchi (USP) 

 

17. Por dentro dos brinquedos do jardim da infância anexo à Escola Normal 

da Praça 

Maitê Custódio Rios Aird (PUC/SP) 

 

18. Os animais taxidermizados como materiais didáticos para o ensino 

primário e secundário  

José Maurício Ismael Madi Filho (PUC/SP) 

 

19. “Tô na campanha”: a educação das sensibilidades na campanha de popularização 

do teatro e da dança em Belo Horizonte (1998 – 2012)  

Nadia Bueno Rezende (UFMG) 

20.  “É que, gymnastica por gymnastica, a do circo é preferivel.”: Corpos 

ginásticos no Brasil do século XIX. 

Pedro Luiz da Costa Cabral e Andrea Moreno (UFMG) 

 

21. Prêmio e castigo no Colégio Arquidiocesano de São Paulo (1908-1963)  

Raquel Quirino Piñas 

 

22. Objetos de ensino de História Natural da Escola Caetano de Campos: 

considerações sobre a aquisição, o uso e a preservação do acervo  

Renato Barboza e Reginaldo Alberto Meloni (UNIFESP) 

 

23. A equiparação do Colégio Marista Arquidiocesano ao Colégio Pedro II: os 

espaços escolares e as prescrições legais  

Ricardo Tomasiello Pedro (PUC/SP)  

 

24. Educar por uma economia das sensações escolares: a noção de ‘disciplina’ 

como elemento organizador do currículo e do trabalho pedagógico na 

escola primária – Paraná, 1901 – 1921. 

Sidmar dos Santos Meurer (UFPR) 

 

 



25. A aposta na poesia - antologias para crianças e jovens na década de 1960 
Suzete de Paula Bornatto (UFPR) 

 

26. A educação dos cegos e a produção de livros táteis  

Tatiana de Andrade Fulas (PUC/SP) 

 


