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O grupo de Trabalho Educação da Criança de 0 a 6 anos buscou atender as 

demandas e sugestões do GT na programação da 33ª RA, quando contamos com 200 

participantes, de acordo com as listas de freqüência, dos quais 45 participaram 

durante os três dias. Estiveram representadas 39 Instituições de Ensino Superior 

(privadas, públicas federais e estaduais) de diversas regiões do país e diversas 

entidades (FIOCRUZ, SESI, IPEA e MIEIB e de Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação). A partir da decisão da Diretoria da ANPEd em antecipar a Assembléia, 

organizamos dois momentos de avaliação do GT: o primeiro, na data da Assembléia, 

para tirarmos as posições do GT07 frente às questões da Associação; o segundo, no 

dia seguinte, com o objetivo de avaliar o grupo, indicar nomes para o Comitê Científico 

e Ad hocs e sugerir temas para a 34ª RA. Foram indicadas, para o Comitê Científico, 

Silvia Helena Vieira Cruz (UFC) como representante e, como suplentes, Ligia Maria 

Motta Lima Leão de Aquino (UERJ) e Maria Isabel Edelweiss Bujes (ULBRA), nessa 

ordem.  

Para a organização da 34ª Reunião, começamos o planejamento a partir das 

sugestões de temas e questões apresentadas na avaliação do GT. Dentre as 

possibilidades, convidamos Roselane Fátima Campos (UFSC) para o trabalho 

encomendado, cujo tema é "Política pequena" para as crianças pequenas? 

Experiências e desafios no atendimento das crianças de 0 a 3 anos na América 

Latina”, e Anete Abramowicz (UFSCar) para o minicurso, com o tema “Educação 

Infantil: o debate sobre diversidade e diferença na educação da infância”. Na reunião 

de Coordenadores de Grupos de Trabalho e da coordenação do FORPRED com a 

Diretoria, em 17 e 18 de março de 2011, no Rio de Janeiro, fizemos contato com os 

GTs da subárea (GTs Educação Fundamental, Alfabetização, Crianças de 0 a 6 anos 

e Educação Especial) para definirmos as Sessões Especiais. Indicamos Marcia Gobbi 

(USP) para a Sessão Especial “Educação Infantil e Ensino Fundamental: infância, 

diferença e alteridade”, proposta pelo GT13 - Educação Fundamental, e Bianca Correa 

(USP/RP) para a SE “Politicas publicas e práticas cotidianas de alfabetização da 

infância”, proposta pelo GT10 - Alfabetização, Leitura e Escrita. No âmbito geral, 



 

indicamos Lucimar Rosa Dias para a SE “Formação de professores, educação infantil,  

relações étnico-raciais e de gênero: desafios e perspectivas”, proposta pelo GT21 - 

Educação e Relações Étnico-Raciais e apoiamos a indicação da Règine Sirota, da 

Université Paris Descartes, para a SE “Processos educativos, infância e juventude”, 

proposta pelo GT14 – Sociologia da Educação.   

O GT07 participou da discussão do Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

(PNE) em dois momentos: o primeiro, no III Seminário de Educação Brasileira, 

promovido pelo CEDES, que teve como tema "Caminhos na Construção do Plano 

Nacional da Educação: Questões Desafiadoras e Embates Emblemáticos". Em 01 de 

Março de 2011, participamos do Simpósio 5 – “Educação infantil: prioridades, metas, 

estratégias e ações” que teve como expositoras Livia Maria Fraga Vieira (UFMG) e 

Maria Malta Campos (PUC/SP- FCC), relatora Ligia Aquino (UERJ) e coordenação de 

Maria Letícia Nascimento (USP). O segundo, no âmbito da ANPEd, da elaboração do 

documento “Por um Plano Nacional de Educação (2011-2020) como Política de 

Estado”, representado por Lívia Maria Fraga Vieira (UFMG), que compôs a Comissão 

de Sistematização do Documento. 

Participou também do Seminário das Entidades Acadêmicas para discutir as 

Matrizes da Prova de Concurso para Ingresso na Carreira Docente, promovido nos 

dias 26 e 27 de maio, na sede da CNTE, em Brasília, tendo sido representado por  

Maria Carmen Silveira Barbosa (UFRGS). 

Em maio, os textos (nove pôsteres e 31 trabalhos) foram encaminhados para 

as onze Ad hocs cadastradas. A maior quantidade de avaliadoras se deu em razão do 

grande número de trabalhos inscritos. Participaram Bianca Cristina Correa (USP/RP), 

Isabel de Oliveira e Silva (UFMG), Maria Cristina Martins (UFS), Maria Fernanda 

Rezende Nunes (UNIRIO), Maria Isabel Edelweiss Bujes (ULBRA), Patrícia Corsino 

(PUC-RJ), Roselane Fátima Campos (UFSC), Sandra Regina Simonis Richter 

(UNISC), Valdete Coco (UFES), Valéria Silva Ferreira (UNIVALI) e Verena Wiggers 

(UFSC).  Ao final do processo, foram aprovados quatro pôsteres e 15 trabalhos (13 

aceitos e dois excedentes).  

Parece interessante destacar a participação mais efetiva dos componentes do 

gt07anped-GT - Educação da Criança de 0-6 / Anped, grupo organizado em 2008 por 

Ligia Aquino (UERJ), então coordenadora do GT, na discussão de temas do campo, 

na circulação de questões e de informações, de relatos de participação em eventos 

que envolvem a educação das crianças de 0 a 6 anos.  Neste 2011, pudemos nos 

posicionar frente a uma matéria veiculada por revista de grande circulação no país, 

trocar a indicação de nomes para compor o CTC-Educação Básica da CAPES, 

veicular as informações da Diretoria, concursos, bolsas, decisões legais e outros 

http://br.groups.yahoo.com/group/gt07anped/?prop=eupdate


 

assuntos pertinentes. Gostaríamos de destacar a importante participação do grupo na 

audiência pública para a compra de brinquedos pelo MEC/FNDE, em julho, quando 

pudemos discutir o que parecia adequado ou não, e levar a posição do GT.  

Para finalizar, gostaríamos de novamente destacar a presteza e eficiência dos 

funcionários da Secretaria Executiva da ANPEd, disponíveis para todas as variadas 

solicitações que lhes encaminhamos nesse período.  

 

 


