
 
 

 
 
 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 

1  IDENTIFICAÇÃO 

 

GT 10 – Alfabetização, leitura e escrita 

 

- Coordenadora: Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES) 

 

- Vice-Coordenadora: Marildes Marinho (in memoriam - UFMG) 

 

2  CARACTERIZAÇÃO 

 

a) Participantes: 
 

1° DIA 2° DIA 3° DIA 

102 66 38 

 

Média de participação 

 

66,3 

 
ASSOCIADOS NÃO ASSOCIADOS ESTUDANTES 

 

Associados / não associados 

OUVINTES 

48 16         14                    25 14 

 

b) Instituições Representadas: 39, conforme discriminação abaixo. 
 
 

UFF  04 ULBRA  



 
UFSJ 02 UFRPE 01 

UFPE 17 IFF 01 

9a CRE SME/RJ 02 PUC/Campinas 01 

Furb/SC 01 UERN 02 

UERJ 03 SME/RJ 01 

IFES (Vitória) 01   

UFES 07   

Faculdade São Judas 

Tadeu (RJ) 

01   

UNIRIO 06   

UFPel 04   

UFOP 01   

PUC/PR 03   

UFU  01   

UNESP/Marília 01   

UFMS 03   

UFAL 01   

UNIR 01   

SEDU/ES 01   

UNIVALI 01   

UNISUL 02   

Tecahes Colega 

Columbia University 

01   

Seec/RN 02   

SEDF 01   

UNISINOS 01   

CEE/Ceará 01   

UFRJ 07   

UFMG 02   



 
UFRGS 01   

UNB 01   

UFSCar 01   

UFERSA 01   

UNIVILLE 01   

 
 

 

3  RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O REALIZADO 

 

a) Sessão Especial 

 A sessão especial, intitulada Políticas públicas e práticas cotidianas de 

alfabetização para a infância, ocorreu conforme planejado com os integrantes do 

GT e os coordenadores da Subárea 5. Participaram da sessão como palestrantes 

os professores Romualdo Portela de Oliveira (USP), Theresa Adrião (UNICAMP) e 

Bianca Cristina Correa (USP/Ribeirão Preto). A sessão foi coordenada pelo 

professor Guilherme do Val Toledo (Unicamp).  

O tema da sessão atraiu a participação dos integrantes de diversos GTs 

que avaliaram muito positivamente o tratamento dado ao tema. Os integrantes do 

GT 10 avalaram a sessão da mesma maneira, destacando as contribuições das 

professoras Theresa Adrião  e Bianca Cristina Correa. 

 

 

b) Trabalho Encomendado 

O trabalho encomendado, denominado Políticas de avaliação da 

alfabetização, foi coordenado pela professora Ludmila Thomé de Andrade (UFRJ), 

no dia 03 de outubro de 2011. As palestras foram ministradas pelos professores 

Maria Teresa Esteban (UFF) e Artur Gomes de Morais (UFPE). O tema do 

trabalho provocou uma boa repercussão no GT e despertou o interesse de vários 



 
participantes de outros GTs que estiveram presentes. O GT 10 avaliou a qualidade 

das palestras. 

 

c) Comunicações Orais 

O GT10 recebeu 40 trabalhos e 7 pôsteres para avaliação. Os textos foram 

distribuídos entre os pareceristas ad hoc do GT. Foram aprovados 17 trabalhos e 

6 pôsteres. É importatnte observar que 4 trabalhos foram aprovados como 

excedentes, não tendo sido, portanto, apresentados. 

As sessões de comunicações foram organizadas por semelhanças 

temáticas. Conforme decisão do GT, elas foram coordenadas pelos membros do 

Comitê Científico e pelos pareceristas ad hoc. Tendo em vista a quantidade de 

trabalhos apresentados, participantes assíduos do GT foram convidados para 

coordenar as sessões.  A coordenação dos trabalhos foi muito importante para 

fomentar o aprofundamento de questões tratadas nos trabalhos apresentados, 

principalmente porque os coordenadores formularam perguntas e sínteses.  

 

d) Minicurso 

Historicamente, a temática do minicurso resulta da necessidade de 

aprofundamento de questões surgidas durante a reunião. Assim, a indicação do 

minicurso Teorias de alfabetização ministrado pelas professoras convidadas 

Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT), Eliane Teresinha Peres (UFPel) e Isabel 

Cristina Alves Silva Frade (UFMG) foi decidida na 33ª reunião pelos integrantes do 

GT. 

O minicurso teve grande recepção no GT e houve participação de membros 

de outros GTs, gerando uma discussão profícua sobre as teorias de alfabetização 

discutidas cuidadosamente pelas ministrantes. A abordagem histórica do tema 

proporcionou aos participantes aprofundamento teórico e metodológico com 

relação aos estudos sobre a história da alfabetização. 

 

e) Homenagem póstuma à professora Marildes Marinho 



 
 

 No primeiro dia da reunião, o GT prestou homenagem a professora 

Marildes Marinho. Vários colegas enunciaram seus sentimentos em relação à 

perda e demonstraram, por meio das suas falas, a obra, a pessoa e a grande 

companheira que foi Marildes Marinho.   

 

f) Reuniões do GT 

 

- Primeira reunião 

 

A primeira reunião do GT foi realizada em 03/10/2011, às 16:30 horas. A 

previsão dessa reunião atendeu à reivindição do GT, no ano de 2010,  quanto a 

necessidade de o grupo discutir com os membros do Comitê Científico os critérios 

de avaliação dos trabalhos e dos pôsteres submetidos para a apresentação. 

Desse modo, ela contou com a participação dos membros do Comitê Científico, 

dos pareceristas ad hoc e dos integrantes do GT.  

A professora Ludmila Thomé de Andrade (UFRJ) explicou o processo de 

avaliação e, após intensas discussões, foram destacadoos seguintes aspectos: 

a)  a necessidade de construção de pareceres descritivos, fundamentados 

nos itens da ficha de avaliação, pois alguns são apresentados de forma muito 

resumida, Nesse sentido, é de suma importância que os parecers explicitem 

claramente os argumentos para aceitação ou não aceitação dos trabalhos. O GT 

apontou ainda a necessidade de o Comitê Científico socializar com os 

participantes do GT o relatório de avaliação dos trabalhos; 

b) em caso de pareceres sim e não, o membro de Comitê Científico 

responsável pelo parecer final procurará considerar a avaliação do parecerista ad 

hoc do GT. 

c) necessidade de participação, nas reuniões do Comitê Científico, dos 

membros que participaram do processo de avaliação. 

 



 
- Segunda reunião  

 

a) Avaliação do GT 

A reunião de avaliação foi realizada no dia 05/10/2011 com a seguinte 

pauta: 

 Avaliação da Reunião 

 Definição dos temas da sessão especial, trabalho encomendado e 

minicurso 

 Eleição de coordenador e de vice-coordenador do GT 

 Indicação dos membros do Comitê Científico 

 Indicação de pareceristas ad hoc 

 

Quanto às atividades realizadas na 34a Reunião, os integrantes do GT10 

apresentaram a seguinte avaliação: 

a) as sessões de comunicação foram bem organizadas. A maioria dos 

trabalhos apresentados proporcionou discussões e debates em torno dos 

temas tratados. Também avaliaram a importância da sessão especial, do 

trabalho encomendado e do minicurso que trataram de temas importantes 

para as discussões do GT. Registraram a apresentação de trabalhos que 

abordaram temas importantes, tais como: educação indígena e educação 

do/no campo; 

 

4 PROGRAMAÇÃO 2011 e SUGESTÕES PARA A 35ª RA 

 

Considerando a necessidade de as discussões no GT se voltarem para as 

políticas de alfabetização na atualidade, as temáticas e os nomes dos respectivos 

palestrantes aprovados para a 35ª Reunião da ANPEd foram:  

a) Sessão especial: 

Tema: Leitura e escrita na cibercultura / internet /novas tecnologias 



 
Palestrantes: Maria Teresa de Freitas (UFJF), Maria Isabel da Cunha 

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Maria Lucia Santaella Braga 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Júlio Cesar Araújo 

(Universidade Federal do Ceará). Os nomes indicados aparecem em ordem 

de prioridade. 

 

b) Trabalho encomendado: 

Tema: Balanço da década da alfabetização no Brasil 

Palestrantes: Magda Becker Soares (UFMG), Alceu Ravanello Ferraro 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Maria do Rosário Longo 

Mortatti (UNESP/Marília). Os nomes indicados aparecem em ordem de 

prioridade. 

 

 

c) Minicurso: 

Tema: Teorias de alfabetização 

Ministrantes: Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES) e nome a ser indicado 

pelos participantes da UFPE no GT.  

O enfoque do minicurso são as teorias psicológicas com a ênfase nos 

processos de aprendizagem. A perspectiva construtivista será abordada 

pelo professor ou pela professora indicado/a pelos participantes da UFPE e 

a perspectiva histórico-cultural será abordada pela professora Cláudia.  

 

 

5 ELEIÇÕES NO GT 

 

a) Coordenação  

O GT 10 realizou a eleição da coordenação em função do término da 

gestão compartilhada pelas professoras Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES) e 

Marildes Marinho (UFMG). A professora Cláudia agradeceu à professora Edith 



 
Frigotto por ter assumido a coordenação do GT no primeiro ano de gestão.  

Lembrou que a professara Marildes Marinho contribuiu com a organização da 

reunião e que estava se preparando para assumir a coordenação do GT, quando 

ocorreu o acidente. Falou da tristeza pela perda de uma pessoa muito querida que 

participava ativamente do trabalho no GT. Pontuou que, apesar do trabalho árduo, 

aprendeu muito. Finalmente, agradeceu à confiança dos membros do GT.   

Considerando critérios de alternância, de participação assídua no GT, de 

produção científica e vínculo a programa de pós-gradução em educação, a 

professora Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo (UFSF) foi eleita coordenadora e 

o professor Dagoberto Arena Buim (UNESP/Marília) foi eleito vice-coordenador 

para mandato de dois anos. 

 

b) Indicação dos membros do Comitê Científico 

 Na mesma reunião, os participantes do GT escolheram os membros do 

Comitê Científico, conforme Regulamento aprovado na Assembleia da ANPEd. 

Assim, ficou configurado: 

Titular: Cleonara Maria Schwartz (UFES) 

1o Suplente: Cecilia Maria Aldigueri Goulart (UFF) 

2o Suplente: Maria Zélia Versiane Machado (UFMG) 

 

c) Escolha dos pareceristas ad hoc 

 Foram indicados os seguintes professores para compor o quadro de 

pareceristas ad hoc do GT: Dagoberto Buim Arena (UNESP), Cláudia Maria 

Mendes Gontijo (UFES), Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT), Eliane 

Albuquerque (UFPE), Celia Abicali Belmiro (UFMG) e Maria Luiza Oswald (UERJ). 

  

 

6 AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

 

Em relação à reunião, o GT avaliou negativamente os seguintes aspectos: 



 
a) a falta de internet gratuita para utilização durante o evento, 

b) a falta de coffee break nos intervalos das atividades; 

c) a dificuldade de transporte entre o hotel e o centro de convenções; 

d) a ausência de caixas eletrônicos no centro de convenções; 

e) o aumento dos custos da reunião para os participantes; 

f) a redução do número de editoras. 

 

O GT também destacou que a mudança do horário do minicurso foi positiva 

e recomenda a mudança do horário da apresentação oral dos pôsteres. 


