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RELATÓRIO 
 
 

1 – Identificação 

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

Coordenadora: Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento (USP) 

Vice-Coordenadora: Lívia Maria Fraga Vieira (UFMG) 

 

b) Representante no Comitê Científico: 

Maria Carmen Barbosa (UFRGS)  

Silvia Helena Cruz (UFC) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: As reuniões do GT7 contaram com 200 participantes, de acordo com as 

listas de freqüência. Quarenta e cinco participaram durantes os três dias; setenta, dois 

dias e oitenta e quatro, um só dia. 

 

b) Instituições Representadas: Das reuniões participaram pesquisadores e estudantes de 

39 Instituições de Ensino Superior de diversas regiões do país. Instituições privadas, 

públicas federais e estaduais: USP; USP-RP; PUC-PR; PUC-RIO; PUC-MG; PUC-SP; PUC-

Campinas (SP); UERJ; UESC; UNILAVRAS; UFBA; UFC; UFES; UFF; UFG; UFJF; UFMG; UFMT; 

UFPR; UFRGS; UFS; UFSC; UFSJ; ULBRA; UTP; UIT; UNICAMP; UFSCar; UNIRIO; UFFS; 

UNISC; UFGD; UNIFAL; UNIVALI; UNILAVRAS; UNESA; UNICID; UNIMEP; UNA. 
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Estiveram presentes também representantes de entidades como FIOCRUZ, SESI, IPEA e 

MIEIB e de Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. Quarenta e uma pessoas 

ligadas à educação de Caxambu participaram do GT, entre professoras e técnicos.  

 

3 – Programação 

 

a) Sessões Especiais: O GT organizou uma Sessão Especial, com o apoio do GT 14: 

Educação na infância: perspectivas históricas, sociológicas e políticas (GTs 07,14, 10,13, 

15, 02, 17,20), composta por Jens Qvortrup (NTNU - Noruega) e Marcos Cezar de Freitas 

(UNIFESP), sob a coordenação de Maria Letícia Nascimento (GT07). Houve significativo 

público, incluindo vários integrantes do GT, que permaneceu até o final. 

 

 

b) Trabalho Encomendado: Foi encomendado à Profa. Tizuko Kishimoto (USP) o trabalho 

Educação Infantil na última década: conquistas e impasses, em consonância com o tema 

da Reunião Anual. A apresentação provocou debate, pois abordou questões importantes 

como currículo, formação e encaminhamentos da educação das crianças de 0 a 6 anos. 

 

c) Comunicações Orais: Foram apresentados 12 trabalhos, agrupados nos seguintes 

temas: Infância... infâncias; Infância e Práticas Educativas ; Infância: pesquisa e políticas 

públicas; Infância: História e Contemporaneidad. Os trabalhos trouxeram contribuições 

significativas para a área.  

 

d) Minicurso: Sob o tema As linguagens no cotidiano da Educação Infantil, a profa. Sandra 

Richter (UNISC) desenvolveu uma interessante discussão com os cerca de 20 inscritos na 

atividade.  

 

e) Avaliação: Apoiamos o Debate - Alfabetização no Brasil: políticas e práticas atuais, sob 

a coordenação de Cláudia Maria Mendes Gontijo (GT 10), promovemos a reunião do 
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MIEIB (Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), e houve diversos 

lançamentos de livros da área.  

 

 

4 – Sugestões para 34ª RA 

 

a) Encaminhamentos: Não se fez proposta específica para o tema da próxima RA, 

entretanto alguns temas foram sugeridos para sessões especiais (SE)/ trabalhos 

encomendados (TE)/ minicursos (MC): 

Alfabetização/ letramento (Fernanda Nunes - UNIRIO) – SE/TE; 

Qualidade na Educação Infantil, Política Pública e Impactos (Silvia Cruz - UFC) – TE; 

Trabalho Docente na Educação Básica, destacando a parte referente à Educação Infantil 

(Gizele Souza - UFPR) – TE; 

Avaliação e qualidade na Educação Infantil (Gizele de Souza - UFPR) – SE,  

Alfabetização (Anete Abramowicz - UFSCar) – Debate  

Michel Vandenbroeck/ Gilles Brougère: reconfiguração da pequena infância (Anete 

Abramowicz - UFSCar) – SE; 

Formação de Professores (Livia Fraga - UFMG) – TE; 

Visão latino-americana da Educação Infantil (Livia Fraga/ Fernanda Nunes - UNIRIO) – SE; 

Currículo (Fabiana Canavieira - UFMA) – MC; 

Trabalho docente (Valdete Coco - UFES) – SE; 

Avaliação de Políticas de Inclusão (Malu Flores - UFRGS) – MC (sugestão do nome de Sofia 

Lerche Vieira, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), de Silvia Cruz); 

Seminário de avaliação/ monitoramento de indicadores de qualidade (Livia Fraga - UFMG). 

 

5 – Eleições  
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a) Não houve eleição para coordenador, sendo que serão mantidas Maria Letícia 

Nascimento (USP) e Livia Fraga Vieira (UFMG).  

 

b) Comitê Científico: Houve escolha de representante: Silvia Helena Vieira Cruz (UFC). 

Suplentes: Ligia Leão de Aquino (UERJ) e Maria Isabel Bujes (ULBRA), nessa ordem. 

 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2011: 

Foram indicados mais ad hocs do que o previsto para que a coordenação possa contar 

com alternativas em situações em que haja grande número de trabalhos ou 

impossibilidade de algum ad hoc. São os nomes indicados: 

Gisele Souza (UFPR) 

Maria Cristina Martins (UFS) 

Maria Fernanda Nunes (UNIRIO) 

Maria Isabel Bujes (ULBRA) 

Roselane Fátima Campos (UFSC) 

Sandra Richter (UNISC) 

Valéria Silva Ferreira (UNIVALI) 

Verena Wiggers (UFSC) 

Bianca Corrêa (FFCLRP/ USP) 

Isabel Oliveira e Silva (UFMG) 

Patricia Corsino (PUC-RIO) 

Valdete Coco (UFES) 

 

6 – Avaliação da Reunião 

 

Na 33ª RA, a reunião de avaliação foi realizada em dois momentos: na terça-feira, 

levantamos a avaliação da RA e as moções para encaminhamento na Assembléia e, na 
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quarta-feira, avaliamos o GT. Na primeira reunião, tiramos moção de apoio ao MIEIB, 

sobre a idade de matrícula no Ensino Fundamental, apoiamos as moções de repúdio às 

dificuldades de instituição do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica; repudio à formação inicial dos professores por 

meio do Ensino à Distância; apoio à luta em defesa da carreira docente; defesa da 

autonomia universitária; defesa do direito feminino de decidir sobre seu próprio corpo, 

entre outras. Avaliamos ainda a importância da apresentação de pôsteres como 

valorização de um espaço para a extensão. Discutimos a aprovação de que a cidade onde 

acontecerá a próxima RA possa ser decidida pela Diretoria da ANPEd, visto que os 

problemas em relação a reservas e acomodação continuam causando desconforto e os 

preços praticados pelos hotéis são abusivos.  

Na avaliação do GT, na quarta-feira, as atividades foram bem avaliadas em geral. O TE 

apresentado pela profa. Tizuko, particularmente as questões sobre alfabetização/ 

letramento/ literacia e sobre currículo, mobilizou as escolhas de temas para a próxima RA. 

Decidimos ainda que os ad hocs podem ser escolhidos tanto por participarem de 

Programas de Pós-Graduação quanto em Núcleos de Pesquisa.  

Sobre a infra-estrutura, outra vez avaliamos que a sala onde funciona o GT continua com 

ventilação e refrigeração insuficientes. O apoio técnico foi bastante eficiente.  

Para finalizar, foi geral o descontentamento com a duração da Assembléia, na noite da 

terça-feira, visto que muito tempo foi utilizado para a discussão do regimento do Comitê 

Científico, e, pelo adiantado da hora, as moções foram votadas aligeiradamente por uma 

Assembléia esvaziada.  

 

Novembro de 2010 


