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Sociedade, cultura e educação: novas regulações? 

 

 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho (GT): 07 – Educação da Criança de 0 a 6 anos 

 

- Coordenadora: Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UCP) 

 

- Vice-Coordenadora: Anete Abramowicz (UFSCar) 

 

b) Representante no Comitê Científico: 

Maria Carmen Barbosa (UFRGS)  

Silvia Helena Cruz (UFC) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: As reuniões do GT7 contaram com mais de 180 participantes, dos quais 

um grande número esteve presente nos três dias. 

 

b) Instituições Representadas: Das reuniões participaram pesquisadores e estudantes de 37 

IEIs de diversas regiões do país. Instituições privadas, públicas federais e estaduais: 

FEUSP; FFCLRP (USP – Ribeirão Preto); PUC- PR; PUC- RIO; PUC-MG; UCP; UEMG; 

UERJ; UFBA; UFC; UFES; UFF; UFG; UFJF; UFMG; UFMS; UFPB; UFPE; UFPR; 

UFRGS; UFRN; UFRRJ; UFS; UFSC; UFSJ; ULBRA; UMESP; UNEB; UNB; 

UNILASALLE; UNICAMP; UNIG; UNIPLAC; UNIRIO; UNISC; UNISINOS; UNISUL; 

UNIVALI. 

Fora as ÍEIS, estiveram presentes também representantes de entidades como FIOCRUZ, 

OMEP, IPEA e MIEIB. Além de diversas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação 

de localidades como Caxambu, Rio de Janeiro, Curitiba, Itaguaí e Santa Catarina. 

 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: O GT esteve na organização de três sessões especiais, que foram as 

seguintes: 
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Políticas de alfabetização e leitura no Brasil - entre o público e o privado: quais 

regulações?, composta por Max Butlen (INRP/França), Alceu Ravanello Ferraro 

(UNILASALLE) e coordenadora por Edith Frigotto (UFF). 

Ensino fundamental de 9 anos: perspectiva histórica, obrigatoriedade e cotidiano escolar, 

composta por José Gonçalves Gondra (UERJ), Maria Machado Malta Campos (FCC) e 

coordenadora por Carmen Sanches Sampaio (UNIRIO). 

Escola na contemporaneidade: diferenças, desigualdades, políticas e sentidos na educação 

básica, composta pelos palestrantes Mônica de Carvalho Magalhães Kassar (UFMS), 

Miguel Gonzalez Arroyo (UFMG) e Pedro Benjamim Garcia (UCP); sendo coordenada por  

Lígia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UCP) (coordenadora do GT). 

As duas últimas sessões contaram com grande participação de integrantes do GT e as 

questões debatidas foram assuntos recorrentes em outros momentos da Reunião. 

 

 

b) Trabalhos Encomendados: Foram dois trabalhos encomendados. O primeiro, apresentado 

pela professora Fúlvia Rosemberg (PCU-SP/FCC), teve como tema “Usos e abusos da 

educação infantil obrigatória”, trabalho elaborado com o intuito de discutir a PEC 277, 

que dentre diversas medidas visava antecipar a obrigatoriedade escolar a partir dos 4 anos 

de idade (o que acabou sendo aprovado e promulgado). O segundo inicialmente para ser 

apresentado pela professora Maria Carmen Barbosa (UFRGS), com o título “Panorama da 

Pesquisa em Educação Infantil a partir do Projeto de Cooperação Técnica MEC/UFRGS 

(2008)”, acabou contando também com a participação das professoras Ana Paula Soares da 

Silva (USP-Ribeirão) e Maria Fernanda Nunes (PUC-Rio), quando debateram os 

documentos elaborados para subsidiar a reformulação das orientações curriculares para a 

Educação Infantil. 

 

c) Comunicações Orais: Foram apresentados 13 trabalhos, agrupados pelos seguintes 

temas: História e Políticas de Educação Infantil, Infância e Práticas Educativas, Infância e 

Contemporaneidade, e Novas e Velhas Questões para Educação Infantil. Os trabalhos 

suscitaram intensos debates e trouxeram contribuições significativas para a área.  

 

d) Minicurso: o tema desse ano respondeu a uma demanda antiga do GT, que foi “A relação 

pesquisa e ética na educação infantil”, sendo coordenado pelas pesquisadoras da USP- 

Ribeirão Preto: Maria Clotilde Rossetti-Ferreira, Ana Paula Soares da Silva, Bruna Calefi 

Gallo, Luciana Aparecida Rodrigues, Mara Isis de Souza. Os dois dias da atividade 

contaram com aproximadamente 20 pessoas, participando com bastante interesse e 

avaliando ao final como uma atividade bem produtiva. 

 

e) Avaliação do GT: Além das atividades e as respectivas observações sobre sua 

importância para o GT, fez parte da programação a exposição de 5 pôsteres, diversos 

lançamentos de livros e ainda a Reunião do MIEIB (Movimento Interfóruns de Educação 

Infantil do Brasil), que acabou se realizando em duas noites para discutir/analisar o 

documento que estava sendo elaborado para subsidiar o Conselho Nacional de Educação na 

elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 

 

4 – Programação 2009 e Sugestões para 33ª RA 
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a) Encaminhamentos: Não se fez proposta específica para o tema da próxima RA. Foram 

mencionados temas e trabalhos tais como - entre parênteses consta o nome de quem 

sugeriu: 

A Pesquisa realizada em seis cidades sobre Qualidade na Educação Infantil, Política 

Pública e Impactos (sugerido por Silvia Cruz); 

A educação infantil e sistemas privados de ensino (Bianca); 

A pesquisa coordenada pela UFMG, que envolve sete universidades, sobre Trabalho 

Docente na Educação Básica, destacando a parte referente à Educação Infantil (Gisele 

Souza); 

Sociologia da Infância, pesquisa com Jens Qvortrup. Propor trazê-lo em articulação com o 

GT da Sociologia da Educação, por exemplo (Letícia Nascimento); 

Linguagens e Artes, com Percival Brito e Sandra Richter (Ana Lucia G. de Faria); 

Pedagogia para pequena infância – ciência e arte. Estudo sobre Bruner de Tizuko 

Kishimoto (Ana Lucia G. de Faria); 

Estudo da Antropologia da Infância, com Julie Delalande e sua pesquisa sobre pátio do 

recreio (Maria Carmen Barbosa); 

Gênero e raça, tema que esteve ausente nessa reunião (Gisele Souza). 

 

 

5 – Eleições no GT 

 

a) Coordenação:  

 

- Coordenador: Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento (FE-USP) 

 

- Vice-Coordenador: Lívia Maria Fraga Vieira (UFMG) 

 

b) Comitê Científico: Nesse ano não houve escolha de representantes, sendo mantidos os 

nomes escolhidos no ano anterior que são: Maria Carmen Barbosa (UFRGS) e Silvia 

Helena Cruz (UFC); Anete Abramowicz (UFSCar) 

 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2009: 

Nesse ano a lista de indicações ficou extensa, com o objetivo de 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: 

LIGIA LEÃO DE AQUINO (UCP) 

GISELE SOUZA (UFPR) 

MARIA CRISTINA MARTINS (UFS) 

MARIA FERNANDA NUNES (PUC-RIO) 

MARIA ISABEL BUJES (ULBRA) 

ROSELANE FÁTIMA CAMPOS (UFSC) 

SANDRA RICHTER (UNISC) 

VALÉRIA SILVA FERREIRA (UNIVALE) 

VERENA WIGGERS (UFSC) 

BIANCA CORRÊA (FFCLRP/ USP) 

ISABEL OLIVEIRA E SILVA (UFMG) 
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6 – Avaliação da Reunião 

 

As atividades foram avaliadas como bastante produtivas, fomentando debates e sugerindo 

novas pesquisas e estudos. Dos debates se elaborou duas moções que foram aprovados na 

Assembléia da entidade. Uma tratava de solicitar a retirada da proposta de antecipação da 

escolaridade obrigatória a partir de 4 anos de idade da PEC277, apontando a necessidade de 

discutir de modo aprofundado e ampliado o tema. A outra moção questionava o Edital da 

Capes n/2 de 2009, referente ao PIBID, visto que tal edital visa a Educação Básica mas não 

contempla as questões da Educação Infantil. 

Quanto às condições de infra-estrutura, a sala onde funciona o GT continua a carecer de 

ventilação e refrigeração. Já em relação ao apoio técnico, este funcionou adequadamente. 

Os problemas em relação a reservas e acomodação continuam causando bastante 

desconforto e dificultando a participação dos associados. Nesse ano, observou-se queda na 

qualidade dos serviços de hotelaria e aumento nos valores cobrados. 

 

Novembro de 2009. 


