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Após a Reunião Anual (RA) de 2006, a coordenação elaborou e enviou, no mês de 
novembro, o Relatório do GT referente às atividades realizadas durante a reunião, para a 
Secretaria Executiva. A avaliação final apontou como sugestão para nortear a reunião 
seguinte, quando se completam 30 anos de atividades, “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 da ANPEd para o campo científico e para a melhoria da 
qualidade da educação em nosso país”. 
Nos meses de janeiro e fevereiro procedeu-se a passagem da coordenação para a 
professora Ligia Maria Leão de Aquino, em substituição à professora Silvia Helena Cruz, 
que se afastou da função para realizar seu pós-doutorado no exterior (Braga – Portugal), 
passando a vice-coordenação, junto com o professor João José da Silva Filho. 
A partir do indicativo feito pelo GT para o tema da 30ª RA, a coordenação convidou a 
professora Eloísa Candau Rocha (UFSC) para elaborar a análise da produção do GT 
como Trabalho Encomendado, o qual ficou intitulado A Educação Infantil em 30 anos de 
Anped: caminhos da pesquisa. 
No mês de março, a coordenação participou da Reunião dos Coordenadores de GT’s e 
GE com a Diretoria, em Salvador/BA, quando da preparação da 30ª RA. Os dois dias de 
intensa atividade permitiram a aproximação com os demais coordenadores, da qual 
resultou na composição de duas sessões especiais. Uma juntamente com o GT13 

(Educação Fundamental), com o título Campo e domínio da educação infantil e ensino 

fundamental, e outra com os GT’s 23 (Gênero, Sexualidade e Educação) e 21 (Afro-

brasileiros e educação), intitulada Infância e juventude: questões de gênero, sexualidade 
e raça. 
A organização das sessões demandou uma série de ações e comunicações posteriores à 
reunião de Salvador, para definição e confirmação dos nomes para participarem dessas 
atividades. 
Ainda no mês de março, foi realizado contato com as pesquisadoras associadas para se 
cadastrarem na função de Ad hoc. De quatro nomes definidos durante a última reunião do 
GT, dois não foram confirmados (um pela ausência de retorno à nossa comunicação, 
outro pela não regularização da condição de associado a tempo). Dessa forma, foram 
convidadas outras três associadas, totalizando em cinco Ad hoc, para avaliação de 35 
trabalhos e sete pôsteres. 



 

O processo de avaliação dos trabalhos pelos Ad hoc transcorreu no prazo previsto, 
apesar de ter havido alguma dificuldade no acesso e transferência de informação para o 
sistema. O apoio prestado pela Secretaria Executiva foi fator decisivo para realização das 
tarefas. 
Vale registrar que dos 35 trabalhos inscritos, seis foram eliminados por quebra de sigilo, o 
que aponta a necessidade de melhor orientar os pesquisadores no processo de 
formatação e utilização de ferramentas de informática (problemas de identificação pelo 
arquivo, por ex.). 
Em relação aos pareceres referentes aos pôsteres e às propostas de mini-curso, estes 
foram consolidados e enviados pela coordenadora, no mês de junho. Nesse mês também 
se organizou a síntese da Programação da 30ª RA, na qual ficou definido, além do 
trabalho encomendado e das sessões especiais acima citados, um mini-curso (As 
Crianças e suas Infâncias nos Diferentes Espaços e Tempos: Reflexões de Estudos e 
Propostas de Pesquisas). Foi previsto na programação a realização de uma homenagem 
a pesquisadoras e pesquisadores que participaram da criação e consolidação do GT. 
Ainda durante a finalização da programação, a coordenação intermediou a reserva de 
espaço e horário para a realização da reunião do Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil do Brasil (MIEIB), como vem ocorrendo nos últimos anos. 
Atendendo à solicitação da diretoria, durante os meses de agosto e setembro, o GT 
produziu um material em power point com aspectos da trajetória do GT, quanto à sua 
participação na política educacional e à organização da pesquisa no campo,  para 
comemoração dos 30 anos de existência da ANPEd. 
Outra atividade relacionada à comemoração dos 30 anos, da qual o GT tomou parte foi o 
Seminário LDB, PNE, PDE. Novos Rumos para a Educação Nacional. Anped 30 anos, 
realizado na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, nos dias 19 e 20 de 
setembro. No evento, a coordenadora do GT participou da mesa Educação Infantil e 
Ensino Fundamental de 9 anos: Legislação, práticas e perspectivas, também integrada 
por representantes dos GT’s 19 (Educação Matemática) e 10 (Alfabetização, Leitura e 
Escrita). 
No que se refere à participação do GT na discussão sobre políticas de educação para a 
infância, destaca-se a presença de seus integrantes na mobilização nacional em defesa 
da Creche no Fundeb e no movimento Fundeb pra Valer. No ano de 2006, o MEC 
publicou três documentos de orientação da política nacional que contou com a 
participação de pesquisadores vinculados ao GT, foram eles: Política Nacional de 
Educação Infantil: Pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à Educação, Parâmetros 
Nacionais de Qualidade e Parâmetros de Infra-estrutura para as Instituições de Educação 
Infantil. 
A presença do GT também se fez, no período 2006-2007, no Comitê de Políticas de 
Educação Básica, na condição de suplente (professora Ana Lucia Goulart de Faria) da 
representante da Anped, assumida por sua presidente (professora Márcia Ângela). 
Por fim cabe mais uma vez registrar que o processo de reservas nos hotéis de Caxambu 
foi marcado por reclamações pela dificuldade ou mesmo impossibilidade de conseguir 
vagas. 


