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Ao final da 32ª Reunião Anual (RA), em 2009, foram definidas a nova coordenação e vice-

coordenação do GT07 para o biênio 2010-2011. A então Coordenadora, Ligia Maria Motta Lima 

Leão de Aquino (UERJ), elaborou e enviou o Relatório do GT referente às atividades realizadas 

durante a reunião para a Secretaria Executiva.  

Para a 33ª Reunião, verificamos as sugestões dos temas e questões apresentadas na avaliação 

do GT e começamos o processo de planejamento das atividades. Fizemos contato com os GTs 

da subárea da qual o nosso GT faz parte para saber se havia alguma proposta de Sessão 

Especial que pudesse nos reunir. Ao mesmo tempo, entramos em contato com o GT 14 

(Sociologia da Educação) para confirmar o interesse em propor de uma Sessão Especial que 

aproveitasse a vinda do Prof. Jens Qvortrup, da Noruega, e a sugerimos à subárea. A Sessão 

Especial foi discutida na Reunião dos Coordenadores de Grupos de Trabalho e da coordenação 

do FORPRED com a Diretoria, realizada nos dias 11 e 12 de março de 2010 em Belo Horizonte/ 

MG, quando obtivemos o apoio da subárea da qual o GT 14 faz parte, que nos cedeu a 

participação do Prof. Marcos Cezar de Freitas para compor a Sessão Especial, que ficou assim 

definida: 

Educação na infância: perspectivas históricas, sociológicas e políticas (GTs 07,14, 10,13, 15, 

02, 17,20), sob a coordenação de Maria Letícia Nascimento (GT07). 

No início de julho, o GT participou da discussão proposta pelo GT 10 (Alfabetização, Leitura e 

Escrita) sobre um debate sobre os métodos de alfabetização adotado em muitas cidades 

brasileiras e apoiou a seguinte atividade a realizar-se na segunda-feira, 18 de outubro, às 

19h30: 

Debate - Alfabetização no Brasil: políticas e práticas atuais, sob a coordenação de Cláudia 

Maria Mendes Gontijo (GT 10). 

Ainda para a 33ª Reunião, consideramos importante acatar a sugestão de um minicurso sobre 

as linguagens infantis (As linguagens no cotidiano da Educação Infantil), que será oferecido 

pela Profa. Sandra Richter (UNISC). Em relação ao Trabalho Encomendado, recuperamos a 



 

sugestão de participação da Profa. Tizuko Kishimoto e solicitamos a ela o trabalho 

Educação Infantil na última década: conquistas e impasses, com o objetivo de, em 

consonância com o tema da Reunião Anual, refletirmos sobre os avanços e retrocessos da área 

nos últimos dez anos. 

No início do mês de abril foi feito o levantamento das indicações de pareceristas Ad hoc 

indicadas na 32ª RA: Bianca Correa (USP/RP), Maria Isabel Bujes (ULBRA), Gizele de Souza 

(UFPR), Ligia Aquino (UERJ), Sandra Richter (UNISC), Fernanda Nunes (UNIRIO), Valéria Silva 

Ferreira (UNIVALI), Isabel de Oliveira e Silva (UFMG), Roselane Fátima Campos (UFSC), Maria 

Cristina Martins (UFS) e Verena Wiggers (UFSC).  Tendo em vista que havia um número grande 

de indicações, optamos por estabelecer como critério o engajamento na Pós-Graduação e, 

nessa condição Verena não foi cadastrada como Ad hoc. Por problemas de comunicação 

eletrônica, não foram cadastradas Isabel, Roselane e Maria Cristina. Em maio, os textos (dois 

pôsteres e vinte e sete trabalhos) foram encaminhados para as sete Ad hocs cadastradas e 

avaliados. Após a Reunião Comitê Científico, em 01 e 02 de julho, foram aprovados doze 

trabalhos.  

Ainda no mês de abril, indicamos a professora Tizuko M. Kishimoto (FE-USP) para a 

recomposição do CA CNPq.   

Em relação à participação do GT 07 nos debates sobre políticas de educação infantil, a 

coordenação atual do GT esteve presente na audiência pública sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da EI, realizada em São Paulo, em 20 de outubro de 2009, na Câmara Municipal. 

Participamos, coordenação e vice-coordenação, também da Reunião sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil, realizada em 21 de janeiro de 2010, no 

Ministério da Educação, em Brasília.  

No final do mês de abril, fomos surpreendidas pelo Projeto de Lei, do Senador Flávio Arns, que  

alterava a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996,  propondo a matrícula das crianças cinco anos de idade no ensino fundamental. 

Imediatamente nos mobilizamos para criticar as alterações propostas pelo Senador, 

elaborando documento em conjunto com a Diretoria da ANPEd, que se somou a documentos 

emitidos por outras instituições que também se pronunciaram contrárias ao projeto de lei. A 

Diretoria da ANPEd  manifestou-se publicamente contra a aprovação do Projeto de Lei, e foi 

representada na Audiência Pública de 12 de maio, no Senado, pela professora Fúlvia 

Rosemberg (PUC-SP/ FCC). 

Participamos, a coordenação e a vice-coordenação do GT, do Seminário Internacional Sobre 

Avaliação Da Qualidade Da Educação Infantil, promovido pela Fundação Carlos Chagas, com o 

apoio da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e do Banco Interamericano 



 

de Desenvolvimento – BID (que financiou a referida pesquisa), em 14 e 15 de junho, em São 

Paulo.   

Para finalizar, gostaríamos de destacar a presteza e eficiência dos funcionários da Secretaria 

Executiva da ANPEd, disponíveis para todas as variadas solicitações que lhes encaminhamos 

nesse período, e à disponibilidade da colega Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino que, com 

muita gentileza, nos acolheu e aconselhou ao longo  do ano.   

 

 


