
 
 
 

 
 

Sociedade, cultura e educação: novas regulações? 
 
 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 
 
 

1 – Identificação 
 
GT 10 – Alfabetização, leitura e escrita 
 
- Coordenador: Edith Frigotto 
 
- Vice-Coordenador: Cláudia Maria Mendes Gontijo 
 
2 – Caracterização 
 
a) Participantes: 
 

1° DIA 2° DIA 3° DIA 

125 104 39 

 

Média de participação 

 

89,3 

 
ASSOCIADOS NÃO 

ASSOCIADOS 

ESTUDANTES OUVINTES 

70 19 55 21 

 
 
b) Instituições Representadas: 44, conforme discriminação abaixo. 
 
 

UFMG  13 UFMS 2 

UFES 13 UFMT       1 

SME /RJ 11 FURB 1 

UFRRJ 10 UCS 1 

UFF 9 UNEB 1 

PREFEITURA de CAXAMBU 9 UMEG 1 

UFJF 8 UNIPLAC 1 

UNIVALE 8 UNIS 1 

UFRJ 6 UERJ 1 

UFPE 6 UFEJ 1 

UFSCAR 5 UPE 1 

UNESP 4 UFAL 1 



PUC-RIO 4 PUC-SP 1 

UFPR 3 EMCU 1 

PUC-MG 3 USP 1 

ULBRA 2 UCP 1 

UNA-BH 2 UFBA 1 

UFU 2 UFG 1 

UFPEL 2 UEMG 1 

UCAM 2 SMC-MG 1 

UNESC 2 PUC- CAMPINAS 1 

UNISINOS 2 PREFEITURA 

CAXIAS 

1 

 
 
 
3 – Relação entre o programado e o realizado 
 

a) Sessão Especial: 
 

Os convites para participação dos pesquisadores Alceu Ferraro (Unilasalle) 
e Max Butlen (França), na Sessão Especial (Políticas de alfabetização e leitura no 
Brasil – entre o público e o privado: quais regulações?), transcorreram sem 
problemas, havendo o aceite de ambos. Todas as providências foram tomadas 
tanto pela coordenação, quanto pela Secretaria Executiva da ANPED, em tempo 
hábil para garantir a participação dos pesquisadores. Porém, devido a problemas 
pessoais e profissionais, a vinda do professor Max Butler foi invibializada. A 
confirmação definitiva do cancelamento de sua viagem ocorreu somente no dia 
28/09/2009.  

Para evitar prejuízo na discussão da temática, convidamos a professora e 
pesquisadora da UNESP, Maria do Rosário Mortatti, para compor a mesa da 
sessão especial do GT10, junto com o professor Alceu Ferraro. O aceite da 
professora permitiu que a programação não fosse alterada. Os dois pesquisadores 
apresentaram excelentes textos, promovendo um debate muito rico para o GT e 
outros participantes interessados. 

É preciso ressaltar, entretanto, que as sessões acordadas entre os GTs  da 
sub-área foram realizadas em horários simultâneos o que gerou um certo 
esvaziamento no início dos trabalhos.  
 
b) Trabalho Encomendado: 
 

O trabalho encomendado, “Alfabetização, letramento e cultura escrita”, 
definido pelo GT, na 31ª reunião foi realizado pela professora Ana Maria de 
Oliveira Galvão (UFMG), no dia 05/10/2009, causando uma boa repercussão no 
GT, além de despertar interesse em vários participantes de outros GTs que 
estiveram presentes. A discussão feita pela pesquisadora provocou a retomada do 
tema letramento e cultura escrita no GT, indicando uma necessária revisão das 
diferentes tendências nos trabalhos nacionais e internacionais que abordam esses 
campos de conhecimento e deliberou-se que o tema será retomado na 33ª reunião 
anual.  



 
 
c) Comunicações Orais: 

 
O GT10 recebeu 29 trabalhos e 5 pôsteres para avaliação que foram 

distribuídos entre os 5 pareceristas ad hoc do GT. Foram aprovados para 
apresentação 13 trabalhos e 2 pôsteres. Tivemos também a aprovação de mais 6 
trabalhos, indicados na categoria de excedentes. 

A apresentação das comunicações foi organizada por semelhanças 
temáticas e cada uma das mesas foi coordenada por membros do Comitê 
Científico e por pareceristas ad hoc. Essa dinâmica, definida pelo próprio GT em 
reuniões anteriores, se mostrou muito pertinente, pois os coordenadores tiveram 
condições de fomentar discussões, por terem lido os textos previamente. 

Todos os trabalhos selecionados foram apresentados, entretanto, em duas 
comunicações, o segundo autor não compareceu à reunião. 

Foram previstos, na programação, 10 minutos para apresentação dos dois 
pôsteres aprovados, a fim de que os autores pudessem compartilhar com o GT as 
temáticas e abordagens em construção. Apenas um autor compareceu.   

 
d) Minicurso: 

 
Historicamente, a temática do minicurso resulta da necessidade de 

aprofundamento de questões surgidas durante a reunião. Assim, a indicação do 
Minicurso: “Etnografia  e pesquisa em educação” e da convidada professora  Ana 
Maria Rabelo Gomes (UFMG) foram decididos na 31ª reunião. 

O minicurso teve grande recepção tanto no GT e participação de membros 
de outros GTs, gerando uma discussão profícua sobre a perspectiva etnográfica e 
as pesquisas na área de educação. 

 
 
e) Avaliação do GT:  
 

A reunião de avaliação foi realizada no dia 07/10/2009 com a seguinte 
pauta: 

 Esclarecimento da mudança na coordenação do GT 
 Avaliação da Reunião 
 Elaboração de documento proposta para a alfabetização, solicitado pela 

diretoria da anped para ser entregue aos futuros candidatos 
 Perfil de parecerista e comitê 
 Escolha de parecerista e comitê 
 Indicação de temas para trabalho encomendado, mini-curso e sessão 

especial 
  

A profª Edith Frigotto assumiu, em abril de 2009, a coordenação do GT em 
virtude de a profª Cláudia Maria Mendes Gontijo estar realizando o pós-doutorado 
nos Estados Unidos. A chegada da profª Cláudia será no final do ano ou no início 



do próximo ano (até fevereiro), quando esta assumirá a coordenação e a profª 
Edith a vice-coordenação.  

O GT10 ocupou uma sala nas instalações do Grande Hotel, cuja infra-
estrutura se mostrou satisfatória. Avaliou-se que esse espaço é mais propício que 
o do ano passado, no Centro de Convenções, considerando que a distância dos 
hoteis e consequente necessidade de transporte dificultava a pontualidade dos 
membros do GT. Concluiu-se pela manutenção desse local para o próximo ano. 

O grupo avaliou que as mesas foram muito bem organizadas e os 
trabalhos, na sua maioria, apresentaram uma discussão densa sobre as temáticas 
enfocadas. Foi apontada a necessidade de divulgar nas instituições alguns 
esclarecimentos sobre a apresentação dos trabalhos aprovados: a) necessidade 
de esclarecer a vinculação institutucional; b) o ano de realização da pesquisa que 
gerou o trabalho; c) a apresentação deverá dosar bem a explicitação da teoria, da 
metodologia e dos resultados.  

Foi pontuada a importância de se observar, na avaliação dos trabalhos, 
itens como ineditismo e originalidade. Um segundo aspecto polemizado foi a 
repetição de trabalhos e apresentação, em forma de comunicação oral, de 
trabalhos não concluídos.  

Optou-se por manter a mesma quantidade de comunicações (13) e o 
mesmo esquema de organização (2 trabalhos no primeiro momento e 3 no 
segundo) desta reunião. 

O suporte tecnológico, no decorrer das apresentações, foi excelente e 
gerou um agradecimento especial aos profissionais que atuaram no apoio da 
informática.  

Discutiu-se a elaboração de um documento oficial da ANPED a ser 
encaminhado aos presidenciáveis, para tanto, ficou estabelecida a formação de 
uma comissão para tal fim, a qual se estabelecerá e se comunicará via e-mail.  

 
Quanto às escolhas dos pareceristas ad hoc e do Comitê Científico, foram 

apresentadas sugestões de critéiros resultantes de uma reunião anterior com o 
comitê científico (Isabel e Telma), pareceristas ad hoc (Cleonara, Osmar e 
Marildes) e coordenação do GT (Edith): a) o parecerista ad hoc deverá ser 
escolhido levando-se em consideração a sua fidelidade ao GT, ter apresentado 
trabalho no GT, diversidade institucional e regional, ser vinculado a programa de 
pós-graduação, ser parecerista de comitês de avaliação (revistas, e agências de 
fomento de pesquisa); b) o comitê científico deverá ser escolhido levando-se em 
consideração os critérios para escolha do ad hoc e ter tido experiência como ad 
hoc. O grupo aprovou esses critérios, ressaltando que, eventualmente, algum item 
pode ser relevado. 

Constou ainda da avaliação do GT, a qualidade dos pareceres, em virtude 
dos trabalhos apresentados ou/e recusados. Foi discutido o padrão dos pareceres, 
destacando-se a necessidade de emissão de pareceres descritivos e analíticos, 
que utilizem exemplos do texto analisado e, também, a manutenção da coerência 
entre os itens marcados nas fichas de avaliação dos trabalhos e o texto discursivo 
do avaliador. 

 



Por fim, foi discutido o horário de realização da reunião do GT e sugerido 
que a mesma deveria acontecer na terça-feira, após a apresentação do trabalho 
encomendado. Alegou-se que há um esvaziamento da reunião devido ao fato de 
ela acontecer no último dia da RA. Entretanto essa decisão não foi tomada. 

Ressaltamos que, embora o horário da reunião do GT tenha sofrido críticas 
em razão das impossibilidades de alguns membros permanecerem até o final, 
ocorreram dois momentos de reunião do GT: um primeiro, no primeiro dia do 
encontro, com a apresentação, pelo comitê científico, do processo de avaliação e 
uma reunião final para avaliação e encaminhamentos. No decorrer da semana, 
também foi realizada uma reunião paralela entre a coordenação, membros do 
comitê e pareceristas, para avaliação dos critérios e melhoria das avaliações para 
a 33ª reunião.   Por outro lado, por tratar-se de uma reunião de avaliação torna-se 
impossível fazê-la antes do último dia. 

 
 
 

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA 
 
Foram aprovadas as seguintes temáticas para a 33ª reunião da Anped:  
Trabalho encomendado - após discussão sobre a necessidade de 

abordagem teórica de problemáticas relevantes para o GT, foi apontado como 
tema do trabalho encomendado para 2010, as concepções de letramento, o uso 
desse termo e suas implicações para as pesquisas acadêmicas. Inicialmente, os 
nomes dos professores Roxane Rojo e Antonio Augusto Batista foram sugeridos 
para tratar o tema.  

Sessão especial – a temática sugerida para a sessão, considerando o 
interesse de outros GTs em abordar o mesmo assunto, foi linguagem e a criança 
em espaços educativos. O nome indicado, inicialmente, para discutir o tema foi do 
pesquisador Percival Leme Britto. 

Minicurso - foi sugerida a temática “Teorias de Alfabetização”, a ser 
ministrado pela professora Cecilia Maria Aldigueri Goulart (UFF). 

A indicação dos nomes, com exceção do minicurso, ainda será objeto de 
discussão via correio eletrônico.  

 
 

5 – Eleições no GT/GE 
 
a) Coordenação  

O GT 10 não realizou eleição neste ano. 
 

b) Comitê Científico 
 

Em virtude de alguns equívocos ocorridos em reuniões anteriores, o GT 10, 
decidiu, desde o ano passado, pela indicação de dois nomes, o que facilita 
também a continuidade do trabalho, visto que os dois anos são completados em 
períodos distintos. Assim, foi aprovado o nome de Ludmila Tomé de Andrade, em 
substituição a Telma Leal, mantendo-se o nome de Isabel Frade da Silva. Assim, 



 
- Primeira indicação: Isabel Cristina Frade da Silva (UFMG) 
 
- Segunda indicação: Ludmila Tomé de Andrade (UFRJ) 
 
- Terceira indicação: Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo (UFSJ) 
 
c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2010:  
 
Para pareceristas ad hoc foram aprovados os nomes de Eliane Peres 

(UFPel) e de Dagoberto Buin Arena (UNESP) em substituição a Cleonara 
Schwartz e Osmar de Souza.  

Mantêm-se como ad hoc: Marildes Marinho (UFMG), Marlene Carvalho 
(UCP), Andrea Brito (UFPE)  

 
 

6 – Avaliação da Reunião 
 

O GT não fez avaliação da 32ª reunião de forma sistematizada. Também 
não surgiram críticas à reunião como um todo, senão comentários sobre as 
dificuldades de participação nos inúmeros espaços de discussão.  
 
 

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2009. 
 
 
 

Edith Frigotto 
Coordenadora do GT 

 
Cláudia Gontijo 

Vice-coordenadora 


