
 
 

Relatório da 35ª. Reunião Anual 

Grupo de Trabalho – GT 07 

 

1 – Identificação 

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

Coordenadora: Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento (USP) 

Vice-Coordenadora: Roselane Fátima Campos (UFSC) 

 

b) Representante no Comitê Científico: 

Silvia Helena Cruz (UFC) 

Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UERJ) (1º suplente) 

Maria Isabel Edelweiss Bujes (ULBRA) (2º suplente) 

 

2 – Caracterização  

a) Participantes 

De acordo com as listas de frequência, participaram das reuniões do GT07 70 associados, 27 

não associados, 21 estudantes associados, 15 estudantes não associados e 18 ouvintes, 

totalizando 151 participantes.  

 

b) Instituições Representadas:  

Das reuniões participaram pesquisadores e estudantes de 48 Instituições de Ensino Superior de 

diversas regiões do país. Instituições públicas federais e estaduais e privadas: USP; USP-RP; 

UNICAMP; UNESP; UFSCar; UERJ; UEFS; UNEB; UFBA; UFC; UFES; UFF; UFG; UFRN; UFMG; UFJF; 

UFSJ; UFMS; UFMT; UFRGS; UFRJ; UFS; UFSC; UFPR; UFMA; UFPA; UFPE; UFRPE; UFPB; UNIRIO; 

UNISC; UFAL; ULBRA; UTP; UCDB; UNIGRAN; FUMEC; UNIMEP; UNIVALI; UNEMAT; 

UNIGRANRIO; UNISUL; UNINOVE; PUC-PR; PUC-Rio; PUC-SP; PUC-Campinas (SP); PUC-GO. 

Estiveram representadas quatro Secretarias Estaduais de Educação (ES, RJ, RS, PE) e uma 

Secretaria Municipal (Itajai – SC), dois sindicatos, o SEPE e o SINTEPE, o FEIPE – Forum de 

Educação Infantil de Pernambuco, o Colégio Pedro II, o MEC, a Fundação Carlos Chagas (SP), a 

Fiocruz (RJ) e a Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), de Pernambuco. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT, constante 

nos anais da 35ª. RA) 

 

a) Sessões Especiais 

O GT07 participou da proposição de duas sessões especiais: A primeira, denominada 

Perspectivas de educação da/na infância, para a qual indicou a profa. Ligia Leão de Aquino 

(UERJ), teve público bastante interessado, que levantou questões bastante pertinentes à mesa. 

A outra, Avaliação, currículo, trabalho docente: diálogos (im)pertinentes, cujo convidado foi o 



prof. Luis Carlos de Freitas (UNICAMP), aconteceu em espaço lotado, e várias pessoas 

acompanharam as falas em pé. As sessões foram bem avaliadas em geral. 

 

b) Trabalhos Encomendados 

O trabalho encomendado à profa. Fulvia Rosemberg (PUC-SP/FCC), Bebês e creche: discursos e 

políticas, foi proposto tendo em vista a necessidade de discussão sobre crianças de 0 a 3 anos 

de idade na educação infantil. A apresentação trouxe dados estatísticos produzidos em 

diferentes instâncias (IBGE, INEP, por exemplo) e considerações sobre eles e propôs questões 

interessantes sobre a cidadania dos bebês. As informações e análises trazidas pela 

pesquisadora constituem referência para pesquisas na área. 

 

c) Comunicações Orais 

Foram aprovados 18 trabalhos, 14 apresentados sob os temas As crianças e suas culturas, 

sessão coordenada por Silvia Helena Vieira Cruz (UFC), Formação e saberes docentes, por 

Bianca Correa (USP-RP) e Sandra Richter (UNISC), Contextos da educação da infância, por 

Patricia Corsino (UFRJ) e Valéria Ferreira (UNIVALE) e Estudos da infância, por Ivone Barbosa 

(UFG) e Conceição Nobrega (UFPE) e quatro excedentes. Fabiana de Oliveira, da UNIFAL, ad hoc 

que faria uma coordenação, não pode estar presente em consequência da greve em sua 

universidade. 

 

d) Minicurso 

O minicurso foi proposto e desenvolvido por Jader Janer Moreira Lopes (UFF), sob o título 

Crianças e espacialidades: Crônicas (ou Relatos) de pesquisa. 

 

 

4 – Composição do GT para 2013 – Eleição no GT 

 

4.1 Coordenação 

Não houve eleição para Coordenação no GT, mas a vice-coordenadora, Roselane Fátima 

Campos (UFSC), não pode manter-se nesse papel por ter se tornado Pró-Reitora de Graduação 

da UFSC e, nessa nova tarefa, ter atribuições que lhe tomam todo o tempo. O prof. Jader Janer 

Moreira Lopes (UFF), convidado a assumir a vice-coordenação do GT07, aceitou. 

 

4.2 Ad hocs 

Foram indicadas mais pareceristas ad hoc do que o previsto para que a Coordenação possa 

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

impossibilidade de alguma ad hoc, como aconteceu em 2012. Foram mantidas as indicações de 

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), 

Fabiana de Oliveira (UNIFAL), Conceição Gislaine Nobrega Lima de Salles (UFPE). Foram 

indicadas ainda: Maria Fernanda Nunes (UNIRIO), Silvia Helena Vieira Cruz (UFC), Ana Carolina 

Perrussi Alves Brandão (UFPE) e Raquel Gonçalves Salgado (UFMT). Na reunião de avaliação foi 

requisitado que os critérios para participação como ad hoc sejam claros e compartilhados.  

 

 

 



4.3 Comitê Científico 

Houve escolha de representantes: Ligia Leão de Aquino (UERJ) ficou como titular e, como 

suplentes, Maria Isabel Bujes (ULBRA) e Ivone Garcia Barbosa (UFG), nessa ordem. 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

5.1  Avaliação da 35ª RA 

Infraestrutura  

Desta vez o GT coube na sala que lhe foi destinada e não houve problemas com ar 

condicionado, como na reunião anterior. Deve-se, contudo, apontar a dificuldade de obtenção 

de lugar tanto na conferência de abertura quanto na atribuição da Homenagem Paulo Freire, 

atividades que não couberam nas salas a elas reservadas. Também a sessão especial referida no 

item 3.a. teve lotação esgotada e vários participantes ficaram em pé. Foram apontados ao 

longo dos dias outros problemas relacionados à locomoção/ transporte e à alimentação 

(disponibilidade de lugares/ valores/ distancia). Observe-se ainda que houve dificuldade de 

circulação na tenda de lançamentos, onde era praticamente impossível transitar, prejudicando 

contatos com outros pesquisadores. Destaque-se que o apoio à sala (recepcionista) esteve 

muito presente e mostrou-se competente. A equipe técnica, quando acionada, atuou com 

rapidez.  

 

5.2  Avaliação do GT 

O GT07 teve dois momentos de avaliação: o primeiro por conta do estatuto, no dia 23 de 

outubro, e o segundo, a avaliação do GT, na tarde seguinte, conforme previsto na 

programação. Lamentavelmente as reuniões previstas para o último dia ficam esvaziadas, o que 

nos leva a propor que a avaliação possa ser realizada no segundo dia da Reunião Anual, ainda 

que coincida com outras atividades. Desse ponto de vista, observe-se que, na segunda-feira, 

atividades aconteceram concomitantemente, como a apresentação de pôsteres, a cerimônia da 

Homenagem Paulo Freire e o lançamento de livros na segunda-feira, dividindo a participação 

dos membros do GT, muitos deles instados a participar simultaneamente de duas atividades.  

Uma das questões apontadas na reunião de avaliação foi a ausência de parte das 

pareceristas ad hoc na RA. De fato, a Coordenação recebeu mensagens por correio eletrônico 

justificando essas ausências, causadas por (1) reposição de aulas nas Universidades Federais; 

(2) não obtenção de recurso para a RA; (3) problemas familiares. Outra questão levantada foi o 

esclarecimento da ausência da vice-coordenadora, que, atualmente no cargo de Pró- Reitora de 

Graduação da UFSC, não pode participar e desligou-se da vice-coordenação do GT. 

Aprovamos cinco moções, três delas propostas pelo MIEIB – uma sobre o 

funcionamento de creches noturnas; uma sobre professores formados em nível Superior, no 

curso de Pedagogia; uma sobre contratação de profissionais com formação diferente para a 

mesma função -, uma manifestação contrária à Deliberação 111/2012, do Conselho Estadual de 

Educação de SP e outras propostas de formação de professores para a educação infantil 

assemelhadas.  

Em relação aos trabalhos apresentados, foi referida a qualidade dos pareceres emitidos, 

mas destacada a discrepancia em 23 pareceres. De maneira geral, parece necessário observar 

com rigor o detalhamento da metodologia e a consistência dos dados para a aprovação do 

trabalho.  



 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 36ª RA 

 

6.1  Programação para 2013 

6.2  Sugestões para 36ª RA 

 

Como sugestões para a 36ª RA:  

Trabalho encomendado: avaliação, com convite às professoras Anna Bondioli e Donatella Savio, 

da Universidade de Pavia, que participaram de reunião técnica sobre Avaliação na Educação 

Infantil, promovida pelo MEC em abril de 2012. Como alternativa, poder-se-ia convidar as 

professoras Catarina Moro e Gizele de Souza, da UFPR, que trouxeram as italianas e estão 

discutindo o tema em grupo de estudos e pesquisa. Pretense-se a discussão de avaliação em 

larga escala. Outra sugestão foi promover diálogo problematizando método e metodologia na 

pesquisa em educação infantil.   

Sessão Especial: (1) A ida das crianças de seis anos de idade para o ensino fundamental e as 

conseqüências para o campo da educação infantil. (2) O espaço nos estudos da infância, do 

ponto de vista da interlocução entre diferentes áreas - sobre essa sugestão, o grupo avaliou 

que já teria sido contemplada pelo minicurso oferecido em 2012 -. (3) Políticas de formação de 

professores, sugestão de atividade conjunta com o GT08. (4) Educação não formal/ 

possibilidades de institucionalização das crianças de 0 a 5 anos – tema que gerou acalorada 

discussão sobre sua pertinência - . (5) Critérios éticos na pesquisa com crianças. (6) Gênero/ 

sexualidade na educação infantil, sugestão de atividade conjunta com o GT23 (sugestões de 

nomes: Claudia Ribeiro, Tina Xavier) 

Minicurso: em aberto. 

 

 

7 – Informes  

Finalizamos reafirmando e agradecendo a disposição e eficiência dos funcionários da 

Secretaria da ANPEd para as diversas solicitações durante a 35ª RA.  

 

 

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento 

Novembro/2012 


