Anped
30 anos de pesquisa e compromisso social

GT 07
Educação da Criança de 0 a 6 anos

Ligia Leão de Aquino –
Coordenadora do GT 07

GT 07 – Educação das crianças de 0 a 6 anos

A origem
O GT7 foi criado em 1981, quando a Associação resolveu funcionar em
grupos de trabalho temáticos. Àquela época, o campo era denominado
Educação Pré-Escolar, e conforme sua primeira coordenadora:
“a produção científica era ainda incipiente e o esforço
de um coordenador exercia-se muito mais na busca
de trabalhos e adesões do que na seleção
crescentemente competitiva.” (Maria Malta Campos,
depoimento sobre o GT 07/ Anped, 2002).
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Anos 80

Defesa do direito de todas as crianças à educação pública e não
apenas para as crianças consideradas carentes, rompendo com
modelos assistencialistas e de educação compensatória.

O GT e seus participantes tiveram intensa atuação na construção das
políticas de educação para a pequena infância, destacando o debate
durante a Constituinte.
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As pesquisas tinham como foco o desenvolvimento infantil na creche e préescola e a afirmação do direito das crianças à educação.

“Legislação e Criança” foi tema de mesa redonda na 11ª Reunião Anual
(1988).
“Seminário de Financiamento de Políticas Públicas para a criança
de 0 a 6 anos” foi organizado pelo GT, em cooperação com a
Fundação Carlos Chagas (FCC).
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Anos 90
A preocupação com a expansão das redes de creche e pré-escola no
pais se deu concomitante ao desenvolvimento de pesquisas de base
histórica sobre as funções sociais e educativas das instituições de
educação da criança de 0 a 6 anos.

Estudos sobre políticas educacionais para a pequena infância,
associados ao compromisso social de seus pesquisadores, aproximou o
GT a órgãos governamentais, como a COEDI (Coordenação da
Educação Infantil) do MEC.
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Na XVI Reunião Anual (1993), quando da elaboração da LDB, foram discutiuse questões curriculares em sessão especial intitulada “Redefinindo Novas
Bases Curriculares”.
O I Simpósio Nacional de Educação Infantil (1994) organizado pelo MEC,
teve a colaboração especial da coordenadora do GT, Zilma M. Ramos de
Oliveira.
“Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de
Educação Infantil” (COEDI/MEC, 1998), contou com a consultoria de
pesquisadoras do GT (Maria Malta Campos, Regina de Assis, Zilma M.
Ramos de Oliveira, Ana Lucia Goulart de Faria).
A versão final foi apresentada em sessão especial durante a XXI Reunião da
Anped.
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Elaborou Proposta para o Plano Nacional de Educação, incorporada ao
texto final do Parecer Sobre a Proposta do MEC para o Plano Nacional de
Educação, apresentando na XXª Reunião Anual da Anped (1997).
Formulou Parecer Institucional sobre o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil - RCNEI (MEC, 1998), com base em diversos
pareceres de pesquisadores do GT.
O debate sobre o RCNEI resultou em publicações como as de:
Ana Lucia Goulart de Faria e Marina Palhares, (org) - Educação Infantil Pós-LDB:
rumos e desafios. Campinas/SP: Autores Associados/ Editora da UFSCar/ Editora da
UFSC, 1999,
Beatriz Cerisara - Referencial Curricular nacional para educação infantil no contexto
das reformas. Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, p. 329-348, 2002.
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Formação das professoras e dos professores de educação infantil é
um tema presente desde os anos de 1990 nos inúmeros trabalhos
(pôster, comunicação ou estudo encomendado), que analisam o
perfil desses profissionais, suas concepções e práticas.

A formação tem sido objeto de manifestação do GT em moções destinadas
a entidades como MEC, Comissão de Educação do Congresso Nacional ou,
ainda, a candidatos à presidência da República e a governos estaduais.
Afirma-se sempre o compromisso com a garantia de formação e
profissionalização.
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Década atual
Desde o final dos anos 90 verifica-se um movimento de consolidação de
perspectivas investigativas que compreendam a infância como categoria
histórico-social.
O conceito de infância heterogênea, considerando as relações de classe
social, gênero, etnia e raça tem estado presente nos trabalhos do GT.
As abordagens metodológicas encontram-se em foco nos últimos encontros,
buscando interlocução com os campos da sociologia, antropologia, artes,
dentre outros, que tenha a infância como interesse.
Discute-se especialmente metodologias que permitam tomar a criança como
principal interlocutor na produção de estudos sobre a infância.
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Nos últimos anos, o GT vem participando de diversas atividades
vinculadas ao debate sobre a formulação das Políticas Públicas para a
Educação Infantil, tendo colaborado na elaboração e discussão dos
documentos nacionais como :
•

Política Nacional de Educação Infantil: Pelo direito das
crianças de 0 a 6 anos à Educação (2006)

•

Parâmetros Nacionais de Qualidade (2006)

•

Parâmetros de Infra-estrutura
Educação Infantil (2006)

para

as

Instituições

de
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A luta pela Creche no Fundeb também teve a presença do GT, junto com
outros organismos da sociedade civil, como os Fóruns de Educação
Infantil e o MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil.

Ainda no âmbito da interlocução do GT com movimentos sociais, desde
1999, se tem sediado reuniões do MIEIB – Movimento Interfóruns de
Educação Infantil do Brasil nas Reuniões Anuais da Anped.
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A participação na formulação das políticas públicas para a pequena infância
também se fez através de representação no Conselho de Educação Infantil,
criado pelo governo federal, em 2005. Posteriormente, esse Conselho foi
incorporado ao Comitê de Políticas de Educação Básica, no qual a ANPEd
tem um acento e o GT 07 atua como suplente.
Em 2006, o GT participou do Simpósio Nacional de Educação Básica,
organizado pela Anped com apoio da UnB, CNTE, ANFOPE, ANPAE,
FORUMDIR, CEDES e SEB/MEC, que teve uma mesa com o tema
Educação Infantil: expansão e organização curricular, apresentado pela
professora Silvia Helena Cruz, então coordenadora do GT.
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Coordenadoras/es do GT Educação Pré-escolar

da criação a 1986: Maria Malta Campos
1987/ 1988: Ana Lucia Goulart de Faria
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Coordenadoras/es do GT Educação da Criança de 0 a 6 anos
1989: Ana Lucia Goulart de Faria e Elvira Souza Lima
1990: Sonia Kramer, Regina de Assis e Solange Jobim e Souza
1991: Tizuko Kishimoto e Lenira Haddad
1992: Zilma de Oliveira e Marlene Gonçalves
1993/1995: Zilma de Oliveira
1996/1997: Angela Maria Monjardim
1998/1999: Ana Lucia Goulart de Faria
2000/2001: Eloísa Candau Rocha
2002/2003: Maria Carmen Barbosa e Maria Isabel Bujes
2004/2005: Maria Carmen Barbosa e Ordália Almeida
2006: Silvia Helena Cruz, Ligia Leão de Aquino e João Josué da Silva
2007: Ligia Leão de Aquino, João Josué da Silva e Silvia Helena Cruz

2007 - 30 anos de Anped

GT 07 – Educação das crianças de 0 a 6 anos
Bibliografia
CAMPOS, Maria Malta; KRAMER, Sonia; KISHIMOTO, Tizuko M.; ROCHA, Eloísa A.
Candal; BUJES, Maria Isabel E. (org.). O GT Educação da Criança de 0-6 anos:
alguns depoimentos sobre a trajetória. GT07. 25ª Reunião Anual da Anped, 2002.
Disponível em http://www.anped.org.br/reunioes/25/te25.htm
FARIA, Ana Lúcia Goulart de e PALHARES, Marina (Org.). Educação Infantil PósLDB: rumos e desafios. Campinas/SP: Autores Associados/ Editora da UFSCar/
Editora da UFSC, 1999.
KISHIMOTO, Tisuko M. Depoimento para o GT: Educação da criança de 0 a 6
anos. GT07. 25ª Reunião Anual da Anped, 2002. Disponível em
http://www.anped.org.br/reunioes/25/te25.htm.
ROSEMBERG, Fúlvia. A educação da criança de 0 a 6 anos na legislação – 1986. In
________ (org) Creche. Coleção Temas em destaque. São Paulo: Cortez, 1989. p.
236-251.
ROCHA, Eloísa Candal. Um breve histórico do GT 7 – ANPEd. Educação das
crianças de 0-6 anos. Disponível em www.ced.ufsc.br/~nee0a6/histgt7.html

2007 - 30 anos de Anped

