Relatório de Atividades 2005 / 2006
GT 13 – Educação Fundamental
Coordenação: Elizeu Clementino de Souza
- Organização do GT tendo em vista a 29ª Reunião Anual. Convite: à Drª Maria
Aparecida Bergamaschi – UFRGS e Rosa Helena Dias da Silva – UFAM – para
realização do trabalho encomendado Educação escolar indígena no Brasil: das
escolas para índios às escolas indígenas; ao Dr. Aloísio J. J. Monteiro – UFRRJ; José
R. Bessa Freire – UERJ e Armando M. de Barros – UFF – para o Minicurso Educação
indígena: conceitos e processos educativos. A proposição da Sessão Especial Formação de professores de crianças de 0 a 10 anos: políticas e diretrizes – em
parceria com diferentes GT’s, conta com a participação das Dras. Helena de Freitas UNICAMP; Sônia Kramer – PUCRJ e Betânia Leite Ramalho – UFRN. As discussões
na Sessão Conversa desdobrar-se-ão, a partir da temática Alfabetização e letramento:
métodos e processos de aprendizagem, com a participação da Drª Isabel Crsitina
Alves da Silva Frade – CEALE/UFMG e do Dr. João Wanderley Geraldi – UNICAMP. A
distribuição dos trabalhos e pôsteres para os ad hoc procurou atender as orientações
da Secretaria da ANPEd e as áreas específicas dos pareceristas e da vicecoordenação do GT.
- Destacamos a participação no GT no ENDIPE, realizado em Recife, em abril do
corrente ano, com apresentação de trabalho e participação num Simpósio – As
contribuições da Didática na formação e na identidade dos professores. O GT também
se fez presente no VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, realizado
em Uberlândia, em abril do presente ano. Representamos também o GT no I Simpósio
dos grupos de pesquisa sobre formação de professores no Brasil, realizado em São
Paulo, entre os dias 24 e 25 de julho, contando com a participação de cerca de 68
grupos de pesquisa de todo o país. O PROFORME – PPGEduC/UNEB participou com
representação do Professor Elizeu Clementino de Souza e da coordenadora do grupo.
A realização do II Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica (II CIPA),
em Salvador entre 10 e 14 de setembro de 2006, pretendeu contribuir para ampliação
dos debates acerca das produções (auto) biográficas e sua presença nas artes,
Ciências e práticas de formação. O evento resultou da cooperação de vários
Programas de Pós-Graduação do País, nos quais são desenvolvidas pesquisas
relacionadas à temática em questão. A entidade principal que organizou o congresso
foi a UNEB, através do PPGEduC, DEDU-Campus I com cooperação de outros
Programas de Pós-Graduação do País (UFBA, UFS, UFPE, UFRN, UFPA, UFU,
UFSM, PUCRS, FEUSP) e apoio da SBHE e ANPEd, com participação dos
representantes do GT. O Congresso foi estruturado a partir de: Duas Conferências (a
de abertura e a de encerramento); Seis Mesas-Redondas (com três expositores e um
debatedor); Seis Mini-Cursos; Seis Sessões Coordenadas de Grupos de Pesquisa que
representaram pesquisadores dos seguintes estados: São Paulo (FE/USP; UNESP,
PUCSP, UMESP, UNICAMP); Rio de Janeiro (UERJ, UFF); Rio Grande do Sul
(PUCRS, UNISINOS, UFRGS, UFSM); Santa Catarina (UDESC); Distrito Federal
(INEP); Minas Gerais (UFU); Amazônia (FACED/UA) Pará (UFPA); Rio Grande do
Norte (UFRN); Sergipe (UFS); Bahia (UNEB, UFBA) e, por fim, sessenta Sessões de
Comunicações-coordenadas e 180 Pôsteres. Além da Publicação dos Anais (CD),
foram publicados e lançados no período do congresso dois livros, o primeiro –
Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si - reuniu os textos das Conferências e
das Mesas-Redondas. O segundo - Autobiografias, histórias de vida e formação:
pesquisa e ensino - abrigou textos correspondentes aos Mini-Cursos e às Sessões

Coordenadas dos Grupos de Pesquisa. A iniciativa das publicações resultou da
cooperação entre as editoras da PUC-RS e UNEB (EDIPUCRS e EDUNEB).

