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29ª REUNIÃO DA ANPED 

RELATÓRIO DO GT 07 
 

 

 

 

 

 

I – Identificação 

a) GT 07 – Educação da criança de 0 a 6 anos 

 

b) Composição atual do GT 

 Coordenação: Silvia Helena Vieira Cruz (UFC) 
silviavc@ufc.br 

 Vice-coordenador: João Josué da Silva Filho (UFSC) 
josuesilva@terra.com.br,  

  Vice-coordenadora: Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UCP-

Petrópolis) 
laquino@oi.com.br 

 

 

II – Caracterização 

a) Número médio de participantes no decorrer da 29ª R.A. 

Cerca de 170 pessoas participaram das reuniões do GT nesta 29ª reunião, boa parte 

delas estando presente nos três dias. 

 

b) Instituições de origem dos participantes 

Os participantes do GT 07 são vinculados a instituições de todo o país, sendo a 

maioria delas instituições de ensino superior: PUC- Minas, PUC- Rio, UCG, UFF, 

UEPA, UNILESTEMG, UNIRIO, UNIVALI, UFAM, UFC, UFES, UFG, UFMT, 

UFPE, UFRGS, UFRJ, UFPB, UFSC, UFSM, UNESP, USP. Entre outros tipos de 

instituições, destacam-se as secretarias de educação e a FIOCRUZ. 

É interessante também acrescentar que boa parte dos participantes é constituída de 

sócios da ANPED; os que não se enquadram nessa situação são, em geral, 

estudantes. 

 

III – Relação entre o programado e o realizado 

a) Descrição das atividades realizadas 

 Apresentação de trabalhos 

Todos os trabalhos aprovados foram apresentados nos dias e horários 

previstos. Além destes, o GT também abriu a possibilidade de socialização 

das temáticas abordadas pelos trabalhos classificados como excedentes, 

através de uma apresentação sucinta, feita pelos próprios autores, no 

primeiro dia da programação. Vale registrar que o trabalho encomendado, O 

ensino obrigatório aos 6 anos: nova oportunidade ou negação da infância?, 

que foi apresentado pela Profa. Carmen CRAIDY (UFGS), atraiu um público 

recorde, que lotou totalmente a sala. 

 Apresentação de pôsteres 

Também todos os pôsteres aprovados foram apresentados. 

 Mini-cursos 
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Conforme foi previsto, esse ano o GT ofereceu dois mini-cursos: 

Pesquisando crianças pequenininhas: a contribuição dos/as artistas para as 

metodologias (já) convencionais, apresentado por Ana Lúcia Goulart de 

Faria (UNICAMP) e Márcia Aparecida Gobbi (Prefeitura de São Paulo e 

Faculdades Integradas Campos Salles), a qual não pode estar presente no 

primeiro dia do mini-curso, e Expressão e Arte com Educadores Infantis 

Luiz Fernando de Souza e Oswaldo Luis (FIOCRUZ). 

 Sessões especiais 

O GT 07 propôs a sessão Infância e espaços educativos: questões de 

linguagem, comunicação e arte, para a qual contou com as contribuições das 

professoras Cecília Goulart (Universidade Federal Fluminense), Luciana 

Gruppelli Loponte (Universidade de Santa Cruz do Sul) e Solange Jobim de 

Souza (PUC Rio). A sessão aconteceu no horário previsto e teve um bom 

público. 

 

b) Avaliação das atividades 

Todas as atividades aconteceram a contento.  As condições físicas (espaço, 

ventilação etc.) proporcionadas aos integrantes do GT foram melhores que as de 

anos anteriores e houve também um bom apoio (equipamentos, materiais etc.) 

para a realização das atividades. Apenas na apresentação do trabalho 

encomendado a sala mostrou-se insuficiente para acolher todos os interessados. 

Aliás, o número desses e a necessidade de estender o tempo programado para 

essa atividade são bons indicadores da pertinência do tema enfocado. 

Cumpre ressaltar, no entanto, a insatisfação de vários participantes da R.A. com 

o fato das sessões especiais apoiadas pelo GT, que lhes despertaram grande 

interesse e o conseqüente desejo de delas participar, acontecerem de forma 

concomitante à sessão proposta pelo GT. 

 

 

IV – Programação 2007 

O GT tem bastante interesse em realizar um seminário, antes da próxima R.A. 

 

 

V – Indicações de ad hocs e membros do Comitê Científico 

 Indicações de ad hocs 

Foram indicadas como pareceristas ad hocs as seguintes professoras: Dra. 

Ângela Barreto (INEP), Fernanda Nunes (PUC-Rio), Ivone Garcia (UFG), Dra. 

Letícia Nascimento (Mackenzie).  

 Indicações de membros do Comitê Científico 

Como representante do Comitê Científico foi indicada a Profa. Dra. Ana Lúcia 

Goulart de Faria, da UNICAMP. As suplentes são a Profa. Dra. Maria Carmen 

Barbosa (UFRGS) e Anete Abramowicz. 

 

 

VI Sugestões para a 30ª R.A. 

Seria oportuna a realização de um levantamento da trajetória de cada GT, onde 

pudessem ser identificados os temas tratados e a evolução metodológica em cada 

área enfocada pelos diferentes grupos, assim como as contribuições identificáveis 

para as políticas públicas referentes a cada área. Em última instância, a contribuição 
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da ANPED para o campo científico e para a melhoria da qualidade da educação em 

nosso país. 

 

 


