RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008/2009
GT 13 – Educação Fundamental
Coordenador: Elizeu Clementino de Souza (UNEB)
Vice-Coordenadores: Carmen Sanches Sampaio (UNIRIO) – Guilherme do Val
Toledo Prado (FE/UNICAMP) e Jefferson Mainardes (UEPG)
Comitê Científico: Maria Luisa Merino de Freitas Xavier (UFRGS) - Lígia Martha
Coimbra da Costa Coelho (UNIRIO)
As discussões construídas no espaço do GT 13 – Educação Fundamental
centram-se na análise de pesquisas e práticas de formação no âmbito do ensino
fundamental, consolidando-se nos trabalhos encomendados, no minicurso e na
proposição/participação em sessões especiais, bem como através dos trabalhos e
pôsteres apresentados nas diferentes reuniões anuais.
A organização do trabalho do GT tem privilegiado a indicação de uma
temática, conforme referenciada no Relatório do GT da 31ª ANPEd, como tema
interno que mobiliza o planejamento dos trabalhos do grupo e programação para a
32ª RA. Com intenções de verticalizar as discussões sobre Escola na
contemporaneidade: diferenças, desigualdades, políticas e sentidos na educação
fundamental, o GT aponta como temática central questões relacionadas a
organização e ao cotidiano da escola na contemporaneidade, com ênfase em
aspectos concernentes as políticas de sentido da educação fundamental, no
contexto educacional brasileiro. O aprofundamento da temática materializa-se nas
discussões sobre políticas públicas e organização do ensino fundamental,
dimensões das práticas pedagógicas e das áreas do conhecimento em classes de
Educação Fundamental. A recorrência de trabalhos sobre organização escolar e
políticas de avaliação, repetência, fracasso escolar e escola de tempo integral, tem
evidenciado olhares de pesquisadores sobre a escola de ensino fundamental,
destacando-se a análise de práticas docentes e experiências inovadoras, no que
tange as políticas de inclusão escolar e organização escolar.
Em relação à organização da 32ª Reunião Anual, fizemos convite ao Dr.
Antonio Flávio Barbosa Moreira (Universidade Católica de Petrópolis), para
apresentação do Trabalho Encomendado, intitulado O “fundamental” na escola de
ensino fundamental. Com a intenção de mapear grupos de pesquisas que participam
do GT, realizaremos mais um trabalho encomendado - Pesquisas sobre Ensino
Fundamental: diálogos e interfaces entre grupos de pesquisa -, o qual é organizado
pela Coordenação, Membros do Comitê Científico e ad hoc do GT, ao convidar

Grupos de Pesquisas vinculados aos Ensino Fundamental para discutir suas
especificidades, objetos de estudo, aspectos teórico-metodológicas e suas interfaces
com a Educação Fundamental.
A proposição da Sessão Especial pelo GT 13 em parceria com os GT07, GT
10 e GT02 – Ensino fundamental de 9 anos: perspectiva histórica, políticas de
obrigatoriedade e cotidiano escolar, conta com a participação de José Gonçalves
Gondra (UERJ) Maria Malta Campos (FCC) e coordenação de Carmen Sanches
Sampaio – UNIRIO. O GT 13 apóia também outras sessões especiais, as quais
possibilitam a verticalização das temáticas e interesses teóricos do grupo.
O minicurso - Organização da escolaridade: perspectivas epistemológicas e
tensões - será ministrado por Claudia Oliveira Fernandes (UNIRIO) e Andréa
Rosana Fetzner (UNIRIO), com o objetivo de discutir processos históricos de
políticas educacionais relacionadas a não-retenção de alunos, com ênfase nas
diferentes formas de organização da escolaridade ao longo da história da educação
brasileira, seus referenciais filosófico-teóricos e suas concepções sobre os
conhecimentos escolares. Quanto a distribuição dos trabalhos e pôsteres para os ad
hoc procurou-se observar as áreas específicas de atuação e pesquisa dos mesmos,
bem como as orientações da Secretaria da ANPEd.
No período anterior a realização da 32ª Reunião Anual (Novembro de 2008 a
setembro de 2009), o GT participou de atividades vinculadas a ANPEd, através de
reuniões e/ou congressos científicos da área, a saber: Reunião dos Coordenadores
de GTS/GE e da Coordenação do FORPRED com a Diretoria da Anped, realizada
no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13/03/2009; Participação nas Reuniões
Intermediárias para planejamento do IV CIPA (Congresso Internacional sobre
Pesquisa (Auto) biográfica), realizada nos dias 27 e 28 de abril e nos dias 27 e 28 de
julho do corrente ano, na Faculdade de Educação da USP. O IV CIPA será realizado
no período de 26 a 29 de julho de 2010, organizado pela FEUSP e co-organizado
por

diferentes

Pós-graduações

em

Educação,

das

seguintes

instituições:

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Cidade
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de São Paulo (UNICID), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Universidade São Francisco (USF),
Universidade Estadual Paulista (UNESP-Assis). O congresso conta ainda com apoio
da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação),
Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica, Associação Norte e Nordeste
das Histórias de Vida em Formação (ANNIHVIF), Associação Internacional das
Histórias de Vida em Formação (ASSIHVIF) e Sociedade Brasileira de História da
Educação (SBHE).
Destaca-se ainda a participação e representação do GT 13 no 19º EPENN
(Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste), intitulado Educação,
Direitos Humanos e Inclusão Social, organizado pelo PPGE/UFPB e pelo
FORPRED-N/NE, realizado entre os dias 05 a 08 de junho de 2009, bem como no IX
Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste (Anpedinha Sudeste), sobre
a temática Pesquisa em Educação no Brasil: Balanço do Século XX e Desafios para
o Século XXI, realizada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), no
período de 8 a 11 de julho,

contando com a participação de diferentes

pesquisadores do GT. Participação no – 17º COLE (Congresso de Leitura do Brasil),
realizado em Campinas, entre os dias 20 a 24 de julho do corrente ano, com
apresentação de trabalho, organização e participação em Simpósio e mesas.
O GT 13 – Educação Fundamental, se fez presente no XXIV Simpósio
Brasileiro de Política e Administração da Educação / III Congresso Interamericano
de Política e Administração da Educação, realizado na Universidade Federal do
Espírito Santo - Centro de Educação – Programa de Pós-Graduação (PPGE), no
período de 11 a 14 de agosto de 2009, através da participação do GT na Sessão
Especial intitulada, A escola de tempo integral: desafios para a gestão e o currículo.
No âmbito do Simpósio da ANPAE a Coordenação do GT participou da reunião com
a RedEstrado (Rede Latinoamericana de Estudo sobre Trabalho Docente), com o
objetivo de planejar ações de pesquisa, publicações e discussões sobre o VIII
seminário da Rede, que acontecerá em setembro de 2010.
A realização da Reunião de Intercâmbio de Coordenadores dos GTs (Grupos
de Trabalho) da subárea (GT 07 – Criança de o a 6 anos; GT 10 – Alfabetização,
Leitura e Escrita; GT 13 – Educação Fundamental; GT 15 – Educação Especial) da
ANPED foi transferida para o segundo semestre de 2009 ou para o primeiro
semestre de 2010, tendo em vista a continuidade da discussão sobre a composição
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e funcionamento da referida subárea, bem como questões relacionadas as
interfaces entre os GTs e processo de avaliação dos trabalhos.
Como ação da reunião de intercâmbio entre os GT’S da subárea e do
Simpósio de Educação Básica, realizado em maio de 2008, organizamos os livros
Educação, multiculturalismo e diversidade e Educação básica e trabalho docente:
política e práticas de formação, a ser publicado pela EDUFBA, com financiamento
da FAPESB (Fundação de amparo à Pesquisa do Estado da Bahia), no âmbito do
Edital 001/2009 – Apoio à Publicação Científica e Tecnológica. Os referidos livros
resultam dos trabalhos apresentados nas mesas e sessões de comunicações do
Simpósio de Educação Básica, realizado em articulação entre a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia / Superintendência de Desenvolvimento da Educação
Básica (SEC/SUDEB) e o Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade / Universidade do Estado da Bahia - PPGEduC/UNEB.
A atualização da home page do GT faz-se necessária, visto que o link do GT
encontra-se hoje hospedado no site da UFRGS e desatualizado desde 2004, quando
foi criado na preparação da 27ª RA. Intentamos, através da Coordenação do
PPGEduC/UNEB viabilizar a atualização da página tendo em vista a impossibilidade
de tal ação para a presente reunião anual.
O GT 13 – Educação Fundamental vem desenvolvendo uma gestão
colegiada, destacando-se pela parceria constante entre os vice-coordenadores, os
membros do Comitê Científico e ad hoc, possibilitando-nos propor ações e
atividades que fortaleçam e contribuam para a consolidação do Grupo,
especialmente no que concerne a ampliação da participação de pesquisadores do
norte, nordeste e centro-oeste. O Grupo tem acolhido, nas diferentes reuniões
profissionais de secretarias de educação e professores da educação básica,
singularizando um trabalho que fala do cotidiano e do chão da escola e não somente
sobre a escola de educação fundamental.

Salvador, 31 de agosto de 2009.

Elizeu Clementino de Souza
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