RELATÓRIO GT07
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:
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: As reuniões do GT07 contaram com 165 participantes, de acordo com as
listas de freqüência. De acordo com a situação na ANPEd estiveram presentes 65
associados, 34 não associados, 12 estudantes associados, 24 estudantes não associados e
30 ouvintes, dos quais 17 pertenciam a UFRN ou a SEEC/RN.

b) Instituições Representadas: Das reuniões participaram pesquisadores e estudantes de
43 Instituições de Ensino Superior de diversas regiões do país. Instituições privadas,
públicas federais e estaduais: USP; USP-RP; PUC-PR; PUC-RJ; PUC-SP; PUC-Campinas (SP);
UERJ; UERN; UESB; UEPB; UEPA; UFBA; UFC; UFES; UFF; UFG; UFRN; UFMG; UFMS; UFRGS;
UFRJ; UFRRJ; UFS; UFSC; UNIFESP; UFMA; UFPE; UFPB; ULBRA; UTP; UNICAMP; UFSCar;
UNIRIO; UNISC; UNIFAL; UCDB; UNIFEI; UNIVALI; UNIVILLE; UNIPLAC; UNEMAT;
UNIGRANRIO; UMESP.
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Estiveram presentes também representantes de entidades como FIOCRUZ e MIEIB, das
Secretarias Municipais de Educação de Campinas (SP), Paulínia (SP), Itajaí (SC), Campo
Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), e da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do
Norte.

3 – Programação

a) Sessões Especiais: O GT apoiou quatro sessões especiais:
1. “Educação Infantil e Ensino Fundamental: infância, diferença e alteridade”, proposta
pelo GT13 - Educação Fundamental;
2. “Politicas publicas e práticas cotidianas de alfabetização da infância”, proposta pelo
GT10 - Alfabetização, Leitura e Escrita;
3. “Formação de professores, educação infantil, relações étnico-raciais e de gênero:
desafios e perspectivas”, proposta pelo GT21 - Educação e Relações Étnico-Raciais;
4. “Processos educativos, infância e juventude”, proposta pelo GT14 – Sociologia da
Educação.
A quarta sessão, com a presença de Règine Sirota, da Université Paris Descartes, não foi
realizada. As demais contaram com bastante público, sendo que, na de número dois,
faltaram cadeiras para a quantidade de interessados, que se acomodaram no chão.
b) Trabalho Encomendado: Foi encomendado o trabalho "Política pequena" para
as crianças pequenas? Experiências e desafios no atendimento das crianças de 0 a 3 anos
na América Latina” à Profa. Roselane Fátima Campos (UFSC). A apresentação provocou
debate e foi oportuna, visto as questões trazidas pelo Rio de Janeiro, cuja proposta de
avaliação de crianças pequenas foi bastante discutida e gerou uma moção de repúdio,
aprovada em Assembléia.
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c) Comunicações Orais: Foram aprovados 16 trabalhos, um excluído por não
atender ao critério de ineditismo, dois excedentes, e 13 trabalhos apresentados,
agrupados nos seguintes temas: Crianças pequenas como sujeitos de direitos,
Coordenação: Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UERJ); Os bebês na pesquisa sobre
creche e pequena infância, Coordenação: Silvia Helena Vieira Cruz (UFC); Crianças e
produção de culturas da e para a infância,Coordenação: Maria Letícia Barros Pedroso
Nascimento (USP); Educação infantil: gestão, currículo e políticas públicas, Coordenação:
Maria Cristina Martins (UFS), em substituição à Maria Carmem Silveira Barbosa (UFRGS),
que teve que antecipar sua volta ao RS por problemas de ordem pessoal. Foram
apresentados quatro pôsteres.

d) Minicurso: “Educação Infantil: o debate sobre diversidade e diferença na
educação da infância”, sob a responsabilidade da profa. Anete Abramovicz e de Tatiane
Cosentino, ambas da UFSCar, praticamente lotado.

e) Avaliação: A programação foi bem avaliada em geral. Na primeira sessão de
apresentação de trabalhos, abrimos espaço para homenagear Fernanda Jalles, da UFRN,
recentemente falecida em acidente aéreo.

4 – Sugestões para 35ª 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): tempo, espaço e crianças; avaliação no sistema
nacional de educação e implicações para a infância; educação infantil e políticas sociais;
relação crianças-cultura; pesquisas e desdobramentos no trabalho pedagógico. Foi
sugerido convidarmos Michel Vandenbroeck, do movimento de renovação pedagógica,
para uma SE. Sugestões de minicurso: tempo, espaço e crianças; corpo e historia.
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5 – Eleições

a) Houve eleição para coordenador e vice, sendo que foi reconduzida Maria Letícia
Nascimento (USP) como coordenadora do GT. Livia Fraga Vieira (UFMG) deixa de ser vice e
deve assumir, no biênio 2012-2013, Roselane Fátima Campos (UFSC), como vice.

b) Comitê Científico: Não houve escolha de representantes, sendo mantidas Silvia Helena
Vieira Cruz (UFC) como titular e, como suplentes, Ligia Leão de Aquino (UERJ) e Maria
Isabel Bujes (ULBRA), nessa ordem.

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2012:
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 nomes indicados: Anete Abramovicz (UFSCar); Maria
Cristina Martins (UFS); 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). Foram indicadas ainda: Anamaria Santana da
Silva (UFMS), Ivone Garcia Barbosa (UFG), Fabiana de Oliveira (UNIFAL) e Elisandra
Girardeli Godoi (Fac. São Marcos).

6 – Avaliação da Reunião

Repetimos a sistemática de avaliação da RA anterior: na terça-feira, levantamos a
avaliação da RA e as moções para encaminhamento na Assembléia e, na quarta-feira,
avaliamos o GT.
Na primeira reunião, apresentamos o regimento Interno dos GTs para que fosse
discutido. O Regimento gerou muitas questões, desde sua pertinência, visto que limita o
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papel dos coordenadores de GT nas decisões e amplia o da Diretoria. O item 6, que define
o fim dos GTs que tenham pouco público interessado, foi muito questionado. Foi
questionado também o pouco tempo para leitura, discussão e reformulação dos itens pelo
próprio GT. Em seguida, aprovamos quatro moções, duas delas de repúdio, trazidas pelo
MIEIB, como resultado de sua reunião, para encaminharmos para a Assembléia.
Na avaliação do GT, na quarta-feira, a realização da 34ª RA em Natal foi bem
avaliada por todos os que compareceram. Em relação à sala que nos foi destinada, ela foi
pequena para o público interessado e presente, tendo havido necessidade de mais
cadeiras para atender a todos. Também o ar condicionado nos deu problema, pois sua
posição fazia com que os participantes sentados nas primeiras fileiras sentissem muito frio
e, a partir do meio da sala, havia um calor quase insuportável. Outra questão que se
colocou, mais geral, foi o número reduzido de quiosques com café. A reunião do MIEIB
coincidiu com os diversos lançamentos de livros da área, o que levou os autores a ter que
escolher participar de uma das atividades.
Sobre os trabalhos, em geral, consideramos que são necessários debates mais
consistentes, focalizar melhor as discussões. São poucos os trabalhos que explicitam os
referenciais teóricos e como é realizada a análise dos dados. Alguns apresentam
fragilidade do ponto de vista metodológico e falta, muitas vezes, uma revisão
bibliográfica. Reafirmou-se que pesquisas em andamento devem ser apresentadas como
pôsteres, sendo as comunicações reservadas para trabalhos concluídos. Avaliamos que os
pareceres para esta reunião estavam mais completos, portanto, com maior qualidade.
Finalizamos reafirmando e agradecendo a disposição e eficiência dos funcionários
da Secretaria Executiva da ANPEd para as diversas solicitações durante a 34ª RA.

Novembro de 2011
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