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27ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED  

 

 RELATÓRIO - 2004 

 

 

I - Identificação: 

 

Nome do GT: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL  - Nº: 13  

Coordenadora – Maria Luisa Merino de Freitas Xavier (UFRGS) 

 

II - Caracterização 
  

Nº de Membros no GT em 2004  
 

Participaram do GT, ao longo dos 04 turnos de trabalho, em 2004, um total de 142 

educadores. Devido à inadequação da ficha de freqüência (organizada com espaço para registro de 

três encontros sem distinguir no dia 22/11 o turno da manhã do turno da tarde) foi impossível apurar 

com exatidão o número de participantes em cada um dos turnos do primeiro dia de trabalho. Nesse 

dia (22/11) entre os dois turnos houve um registro de 138 participações. O número de participações 

no turno da tarde quando ocorreu o trabalho encomendado a cargo do Dr.  Luis Carlos Freitas da 

UNICAMP foi  o mais expressivo. No dia 23/11 participaram 45 congressistas e no dia 24/11 houve 

um registro de 34 participações. A tendência de diminuição de participantes à medida que o evento 

se aproxima de seu final é sempre notada, principalmente se se considera a questão da dificuldade 

de locomoção e os compromissos profissionais dos participantes.  
 

Regularidade de Participação dos Membros 

 

Em relação à regularidade da participação dos membros do GT, mesmo com a dificuldade 

já mencionada ocasionada pela ficha de freqüência, foi possível contabilizar que em torno de 94 

congressistas estiveram no GT uma vez, 11 deles duas vezes e entre três e quatro vezes estiveram lá 

33 participantes. 

 

Instituições representadas no GT 

 

Participaram do GT 63 instituições listadas a seguir: PUC/RIO; PUC/SP; PUC/PR; 

PUC/CAMPINAS; PUC/RS; UFMG; UEMG; UNILESTE/MG; UFRJ; UERJ; UFF; UNIRIO; 

USP; UNESP/SP; UNICAMP; UFSCar; UFRGS; UFPEL; UNISINOS/RS; ULBRA; UFSM; UFV; 

UCF; UFSC; UnB; UFES/ES; UFMT; UFG; UNEB; UFBA; UEG; UFPE; UFRN; UFJF; 

UNICENTRO; UNIARARAS; UFCE; UFPA; UNISANTOS; UNEMAT; UNIVALE; UNIPAC; 

ITES; VIT/MG; FURB; CUML; FSA; FIEL; FGB; UCDB/MS; FURB; UEM; PMC; PMV; 

UNIUBE; FUNDAÇÃO FORD; SEME/ES; CCES; SME-GO; SME-SP; SME-RJ; CES/JF; 

SEE/RJ.  

Merece ser destacado o número significativo de participantes das seguintes instituições: 

UFRJ; UERJ; PUC/RIO; UFSC; UFMT; UFF; UFRGS; UFJF e UNIRIO. Também merece ser 

referido o expressivo número de profissionais de Secretarias de Educação estaduais e municipais 
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presentes no GT (SME-RJ; SEE/RJ; SEME/ES; SME-GO; SME-SP; CES/JF). Da SME/RJ 

participaram 16 profissionais. Esta secretaria vem se fazendo presente no GT nas últimas reuniões.     

 

III - Organização do Trabalho do GT 

 

Organização e participação nas sessões de apresentação de trabalhos 

 

Os trabalhos recebidos para avaliação (em número de 33) foram encaminhados pela 

coordenação para os consultores ad hoc respeitando, dentro do possível, os interesses de pesquisa 

dos mesmos e procurando evitar que tivessem de avaliar trabalhos de colegas de suas instituições e 

ou regiões.  

Para a apresentação na 27ª R.A. os trabalhos selecionados foram agrupados respeitando 

uma certa afinidade entre as temáticas. A sessão de abertura, de avaliação e de encerramento dos 

trabalhos bem como o momento em que o trabalho encomendado foi apresentado (Ciclos ou Séries 

? O que muda quando muda a forma de organizar os tempos-espaços de ensinar e aprender? -  

Luis Carlos Freitas/UNICAMP) foram dirigidos pela coordenadora. Nos demais dias a coordenação 

dos trabalhos ficou a cargo das vice-coordenadoras: Izumi Nozaki (UFMT); Rosa Maria Hessel da 

Silveira (ULBRA/UFRGS) e Ligia Martha C.C. Coelho (UNIRIO). Os trabalhos foram 

apresentados como havia sido previsto na programação.    

Nas sessões do primeiro dia foram programados e apresentados os trabalhos que se 

ocupavam de temas referentes ao cotidiano escolar, destacando as relações afetividade-

aprendizagem, organização escolar, práticas inclusivas, organização em ciclos e educação integral. 

No segundo dia foram agrupados trabalhos que se ocupavam de temas pertinentes aos chamados 

Estudos Culturais e finalmente no último dia foi abordada a temática da Educação para a tolerância 

e apresentada a tese: Memórias e trajetórias de escolarização: abordagem experiencial e formação 

de professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Foram apresentados ao todo 13 

trabalhos incluindo o trabalho encomendado. Os quatro trabalhos aprovados  e considerados 

excedentes foram publicados juntamente com os demais. 

 

Organização e participação nos pôsteres (processo de seleção) 

 

Os quatro pôsteres encaminhados para apresentação na 27ª R.A. foram aceitos pela coordenação 

com o aval das vice-coordenadoras. Foram apresentados na reunião apenas três dos selecionados 

pois Miguel A.Berger (UFS) não compareceu. Os pôsteres foram expostos como previsto na 

programação e discutidos no GT no início dos trabalhos do dia 24/11. Novamente foi considerado 

na avaliação do GT o acerto de tal prática e destacada a qualidade dos trabalhos apresentados nessa 

modalidade.  Os resumos dos pôsteres também foram publicados juntamente com os demais 

trabalhos. Os temas abordados versaram sobre inclusão e exclusão no ensino fundamental: uma 

abordagem sobre o tratamento da corporeidade; representações de estudantes e famílias sobre 
uma escola por ciclos;  os significados da docência na formação em alternância - a perspectiva dos 
profissionais das escolas família agrícola. 
 
Organização e participação nos trabalhos encomendados 
 

 O trabalho encomendado sobre a organização do ensino por ciclos, já referido, parece ter 

correspondido ao esperado o que pode ser aferido pelo número expressivo de participantes e pelo 

interesse dos mesmos quando de sua apresentação. O convite feito pela coordenação foi 



anped   Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
 

 

anped 

Rua Visconde de Santa Isabel,20 salas 206à208 

 CEP 20570120  Grajaú  Rio de Janeiro  RJ 

Telefone (21) 22761447/22762172/22762137    Fax (21) 38795511 

e-mail    anped@anped.org.br   e  secretariaexecutiva@anped.org.br  

Home page: www.anped.org.br 

 

prontamente aceito pelo professor escolhido que disponibilizou seus dados e o trabalho a ser 

apresentado assim que solicitado.  

 

Organização e participação no minicurso 

 

 O mini curso Estudos Culturais : repercussões na Educação Básica ocorreu como havia 

sido programado. A coordenação do mesmo porém foi realizada somente pela Dra. Rosa Maria 

Hessel da Silveira tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da Dra. Maria Lúcia C. 

Wortmann ao evento. Sob a coordenação da profa. Rosa, outros pesquisadores que trabalham na 

mesma perspectiva - Estudos Culturais - e estavam apresentando trabalho em outros GTs da 
reunião, apresentaram breves relatos de suas pesquisas, evidenciando diferentes possibilidades 
de conexão entre a área e a educação básica. De maneira geral, os assistentes do minicurso o 
assistiram com a expectativa de ter um primeiro contato com o campo dos Estudos Culturais e 
vários se manifestaram positivamente, ao final do mesmo, quanto ao preenchimento dessa 
expectativa.  

 

Organização e participação nas sessões especiais 

 

 O GT 13 participou juntamente com os GTs 15 e 20 da organização da Sessão Especial 

intitulada Ética, subjetividade e formação docente: políticas de inclusão em questão. Foi 

responsável pelo convite à Dra. Corinta M. Geraldi (UNICAMP) então secretária de Educação de 

Campinas. O trabalho foi realizado como havia sido previsto.    

 

 IV - Relação  entre o Programado e o Realizado na 27ª RA 

 

Conforme já referido os trabalhos se desenrolaram como havia sido programado. As pequenas 

alterações ocorridas já foram citadas. 

 

 Avaliação das atividades 

 

 O trabalho do GT e a programação para 2005 foram sendo discutidos ao longo dos três dias 

da programação. O trabalho como um todo foi avaliado positivamente, tendo sido destacada  a 

organização por temáticas que permitiu o aprofundamento das discussões em cada uma das sessões; 

a qualidade dos trabalhos apresentados que segundo os depoimentos vem evoluindo ao longo das 

últimas reuniões; o clima democrático dos debates e ainda nas palavras de integrantes da SME-RJ 

mereceu ser destacado o teor das pesquisas apresentadas que estão permitindo levar para a prática 

os resultados dos estudos que vêm sendo realizados: é a Academia chegando à escola. Também foi 

destacado o significativo crescimento do GT tanto em número de trabalhos enviados para avaliação 

(33) como o aumento do número de participantes permanentes nas sessões. A criação da home page 

do GT também foi elogiada.  

 Foram apresentadas como sugestões: a publicação dos trabalhos do GT de 2004 sob a forma 

de livro como já ocorreu quando da gestão de Jaqueline Moll em 1997, obra esta que já está em 6ª 

edição - sugestão de Elizeu Souza (UNEB); encontro do GT para alem da R. A.; criação de uma 

lista de discussão pela Internet - sugestão de Rosa Hessel Silveira; possibilidade de trabalho 

integrado entre o GT 13 /ANPED e o GT de  Formação de  Professores  que se reúne bianualmente 

no COLE - Congresso de Leitura do Brasil, em Campinas, conforme sugestão de Corinta Geraldi  

(o próximo COLE será em julho de 2005).       



anped   Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
 

 

anped 

Rua Visconde de Santa Isabel,20 salas 206à208 

 CEP 20570120  Grajaú  Rio de Janeiro  RJ 

Telefone (21) 22761447/22762172/22762137    Fax (21) 38795511 

e-mail    anped@anped.org.br   e  secretariaexecutiva@anped.org.br  

Home page: www.anped.org.br 

 

 
 V - Programação 2005 
 

 ·  
GT 13 - Coordenadora Origem 

1. Maria Luisa Merino de Freitas  Xavier – 

mlxavier@uol.com.br – Fone: 51 32228607  

UFRGS 

 

GT 13 - Vice-coordenadores Origem 

1. Rosa Maria Hessel Silveira (vice 1) ULBRA/UFRGS 

2. Izumi Nozaki (vice 2) – izumi@cpd.ufmt.br – fone: 

65 6615821 

UFMT 

3. Elizeu Clementino de Souza (vice 3) UNEB 

 

GT 13 - Pareceristas Ad hoc Origem 

1. Carmen Sanches – carmensanchess@ig.com.br 

fone: 21 2 2686879 

UNIRIO  

2. Elizeu Clementino de Souza – 

esclementino@uol.com.br-Fone:71 3592610 

UNEB  

3. Guilherme do Val Toledo Prado – 

Toledo@unicamp.br  - Fone: 19 32438254  

FE - UNICAMP 

4. Lúcia M. G. de Rezende – resende@fe.unb.br -  

Fone: 61 3492729 

UnB 

5. Rosa Maria Hessel Silveira – 

rosamhs@terra.com.br – Fone: 51 33283421 

ULBRA/UFRGS 

 

GT 13 - Comitê Científico Origem 

1. Ligia Martha C. C. Coelho – 

ligiamartha@alternex.com.br – Fone: 21 25391177 

UNIRIO  

 

Planejamento para a 28ª Reunião Anual 

 

Trabalho Encomendado 

Produção do GT 13 nos últimos  anos – trabalho a ser organizado por Elizeu C. Souza (UNEB) e Ligia 
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Martha Coelho (UNIRIO).   

 

Mini-curso  

A ser discutido no GT durante o início de 2005  

 

Sessão Especial 

Foram levantados alguns temas como possíveis de serem sugeridos e sujeitos ainda a uma discussão 

mais ampla: Inclusão e  aprendizagens significativas  - desafios contemporâneos; trabalho com as 

diferenças;  interculturalidade... 

 

 

 


