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1 – Identificação 

 

Coordenador do GT 07  

Dra. Ivone Garcia Barbosa (UFG) 

 

Vice-coordenador 

Dr. Jader Janer Moreira Lopes (UFF/UFJF) 

 

Comitê Científico 

Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UERJ)  

Maria Isabel Edelweiss Bujes (ULBRA) (1º suplente)  

Maria Fernanda Rezende Nunes (UNIRIO) (2º suplente) 

 

 

2 – Caracterização  

 

a) Participantes 

Participaram das reuniões do GT 07 durante a 37ª RN da Anped um total de 310 pesquisadores 

de vários estados brasileiros, sendo 124 associados, 38 não associados, 33 estudantes associados, 

69 estudantes não associados e 48 ouvintes.  

 

b) Instituições Representadas:  
 

Estiveram presentes as seguintes instituições representadas por professores, pesquisadores e 

estudantes, de diferentes regiões e universidades do país: USP; UFRJ; UNIRIO; UFC; UFPR; 

UFG; UFG-Catalão; PUC/GOIÁS; PUC/CAMPINAS; UFES; FEIC; UFRGS; UPES; UFF; 

UFU; UFT; UNISUL; UNIVILLE; UFRN; UFSCAR; UNESP; UDESC; UFMS; IFG; IFC; 

UNICID; UNIPLAC; UNB; UFSC; UNIUBE; UFGD; UNIESP; UFCG; UNINOVE; UFRI; 

UDES; UMINHO; UFSM; FURB-SC; UNISINOS. Estiveram presentes também representadas: 

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis; Secretaria Municipal de Educação de Nova 

Iguaçu; Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia; Núcleo de Estudos e 

Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/UFG); Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil (NDI/USFC); Creche Inglesa; Fórum de Educação Infantil do Ceará; 

Fórum de Educação Infantil de Goiás; MIEIB. No decorrer da sessão de trabalhos 

encomendados, das apresentações de trabalhos, das sessões especiais, da sessão conversa e do 

minicurso contou-se também com a presença de participantes de outros GTs, devido às temáticas 

abordadas pelo GT07. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado  
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a) Sessões Especiais 

 
 

O GT07 participou das indicações e configurações das duas Sessões Especiais coordenadas 

pela subárea 5, composta pelos GT07 (Educação de crianças de 0 a 6 anos), GT 10 

(Alfabetização, Leitura e Escrita), GT 13 (Educação Fundamental), GT15 (Educação 

Especial), encaminhadas para serem desenvolvidas na 37ª Reunião Nacional. As referidas 

sessões ocorreram nos dias 6 (sessão 05) e 8 (sessão 12) de outubro, ambas no auditório da 

Reitoria da UFSC. 

 

A sessão especial 05 tratou do tema “Políticas educacionais e currículo: interfaces na 

educação infantil e ensino fundamental”, sob a coordenação de Ivone Garcia Barbosa (UFG, 

coordenadora do GT07) e Eliana Borges Correia de Albuquerque (UFPe, coordenadora do 

GT10). Seus expositores foram: Antônio Augusto Gomes Batista (CENPEC-SP), Carlos 

Eduardo Ferraço (UFES) e Maria Carmen Silveira Barbosa (UFRGS). Na exposição, de modo 

geral, foram tratados conteúdos históricos e atuais do campo do currículo, baseando-se em 

pesquisas, literatura produzida e movimento de grupos que se debruçam sobre a questão 

curricular na Educação infantil e no   Ensino fundamental. Os expositores buscaram, durante 

suas falas pontos de interface entre as duas etapas da Educação Básica, problematizando: 

conceitos de currículo, desdobramentos da Base Nacional Comum Curricular, especificidades do 

currículo na educação Infantil e no Ensino Fundamental, entre outros.  O debate gerado atendeu 

as expectativas da subárea 5 e do GT07, sendo que o auditório permaneceu com todas suas 

cadeiras ocupadas durante toda a sessão.  

 

A sessão especial 8 teve como tema “Políticas de formação de professores: identidade e 

trabalho docente”, sob coordenação de Rosângela Gavioli Prieto (USP, coordenadora do GT15). 

Seus expositores foram: Helena Costa Lopes de Freitas (UNICAMP); Daniel Hugo Suárez 

(Universidade de Buenos Aires, Argentina) e Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

(UFRN). Os expositores abrangeram, de modo crítico, diferentes dimensões da questão das 

políticas de formação no Brasil e na Argentina, cotejando aspectos importantes na definição e 

operacionalização daquelas frente ao neoliberalismo, problematizando os cursos de licenciatura 

e as relações dessa formação com o campo do trabalho, relacionando-as às políticas nacionais e 

internacionais. As abordagens atenderam às expectativas da subárea 5 e do GT07, 

permanecendo o auditório completamente ocupado do início até o encerramento da sessão. 

 

 

b) Trabalho Encomendado 

 

Na sessão referente ao trabalho encomendado foi apresentada a Temática “Fúlvia   Rosemberg: 

vida, produção   científico-acadêmica, política e contribuições históricas ao GT07- Educação de 

Crianças de 0 a 6 anos da Anped”. A coordenadora do GT, profa. Ivone Garcia Barbosa (UFG), 

fez uma breve introdução dos trabalhos, destacando a importância daquela sessão e agradecendo 

todos os presentes, e passou a coordenação da mesa para a profa. Anete Abramowicz (UFSCar) 

que conduziu a sessão. Compuseram a mesa os dois pesquisadores com o trabalho encomendado 

pelo GT, profa. Lívia Maria Fraga Vieira (UFMG) e prof. Paulo Vinícius Baptista da Silva 

(UFPR), além da profa. Convidada Sandra Unbehaum (FCC) e a filha da profa. Fúlvia 

Rosemberg, Júlia Rosemberg. A sessão aconteceu no espaço do auditório do NDI/UFSC, tendo 

todas as cadeiras ocupadas e público fora do auditório, devido à concorrência da temática e da 
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importância histórica e afetiva atribuída ao momento por diversos pesquisadores da própria 

Anped e de outras instituições.  

No decorrer da sessão foram revisitadas as obras e produções de Fúlvia Rosemberg, além de suas 

significativas inserções nos campos político-social e cultural, que contribuíram historicamente 

para o avanço das questões tratadas no/pelo GT07 e por diversas instituições, núcleos de 

pesquisa, pesquisadores e pós-graduandos. A sessão foi, ainda, contemplada com um áudio, 

resultante de entrevista gravada com a homenageada, coordenada pela profa. Anete 

Abramowicz. A grande pergunta, entre tantas outras que nos legou Fúlvia, destacada foi: com 

quem está sua lealdade? 

A única crítica a se fazer no caso dessa sessão se refere ao espaço físico, o qual mostrou-se 

inadequado ao quantitativo de pesquisadores que frequentam o GT07 e demais interessados na 

temática. 

 

c) Comunicações Orais 

 

O GT07 teve 65 trabalhos inscritos para serem avaliados, sendo selecionados, além dos 

trabalhos encomendados, 23 para apresentação oral, havendo 6 trabalhos excedentes, dentre os 

quais 2 foram remanejados para apresentação, devido à desistência de duas autoras que 

comunicaram previamente à coordenadora do GT e secretaria da Anped. No total, 22 trabalhos 

foram apresentados, deixando de ser apresentado um dos trabalhos da sessão de comunicação do 

dia 08 de outubro intitulado “Sobre a delicada arte de traduzir a cultura da infância em cultura 

da escola”. 

Todas as sessões ocorreram conforme a programação publicada, tendo sido coordenadas por 

distintos pesquisadores convidados pela coordenadora do GT – Maria Letícia Barros Pedroso 

Nascimento (USP); Verena Wiggers (UFSC); Ordália Alves Almeida – UFMS; Sônia Regina 

dos Santos Teixeira (UFPA); Nancy Nonato de Lima Alves (UFG); Fernanda Leal (UFCG); 

Patrícia Corsino (UFRJ); Ângela Maria Scalabrin Coutinho (UFPR); Daniela de Oliveira 

Guimarães (UFRJ); Rosânia Campos (UFSC).  

As temáticas dos trabalhos apresentados neste ano foram amplas e diversificadas, contemplando: 

sexualidade e corpo na educação infantil; disciplina e brincadeiras; documentação pedagógica 

concepções de creche e acolhimento; pré-escola; estágio na educação infantil; Plano Nacional de 

educação; docência e coordenação pedagógica na educação infantil; relações étnico-raciais na 

educação infantil; educação e cuidado com bebês; linguagem musical; crianças e espaços 

públicos; jogos e tecnologias; políticas públicas e história da educação infantil. As apresentações 

foram feitas por pesquisadores e grupos de diversos estados brasileiros, mantendo-se a 

tradicional hegemonia de grupos da região sul e sudeste: 1 trabalho da região norte; 4 trabalhos 

da região nordeste; 2 trabalhos da região centro-oeste; 7 trabalhos da região sudeste; 9 trabalhos 

da região sul. A avaliação dos participantes do GT sobre as sessões de comunicação foi muito 

positiva, sendo considerado interessante o agrupamento dos trabalhos por aproximação das 

temáticas. A dinâmica de debate entre os pesquisadores também foi facilitada pelo tempo 

dispensado à cada trabalho, conforme divisão proposta pela coordenadora do GT: cada autor 

contou com 20 minutos de exposição e 10 minutos de discussão do próprio trabalho; ao fim da 

sessão foi garantido de 30 a 40 minutos de discussão global dos trabalhos pelo GT, favorecendo 

certa verticalização em questões de interesse dos diversos pesquisadores presentes e que 

favoreceram também aprofundamento em questões de natureza teórico-metodológica. 

Em relação ao espaço físico onde ocorreram a sessão de trabalho encomendado e as 

apresentações de trabalho, bem como a sessão conversa, é preciso destacar que aquele mostrou-
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se muito inadequado, não sendo compatível com o número de participantes do GT07. Houve 

alguns incidentes e, após solicitações da coordenação, houve mudança de local, o que favoreceu 

a melhoria das condições de apresentação e debates dos trabalhos. Nesse novo espaço, porém, 

ainda houve problemas sérios com a sonorização, prejudicando algumas das apresentações e 

encaminhamentos.  

 

d) Sessão de Pôsteres  

 

A coordenação do GT07 convidou os pesquisadores Altino José Martins Filho (UDESC) e 

Telma Aparecida Martins Teles da Silveira (IFG), para coordenarem a sessão de pôsteres, tendo 

sido considerado os seus apontamentos no presente Relatório. Os pôsteres devem ser 

considerados como um momento importante das pesquisas, pois na Anped dizem respeito às 

pesquisas em andamento. Desse prisma, destacamos a sua importância, relevância para o campo 

educacional. Para a 37ª Reunião da Anped foram aprovados 08 trabalhos com temáticas bastante 

interessantes como: a gestão e os direitos das crianças na Educação Infantil; práticas 

pedagógicas; o lugar da criança na religião de matriz africana; a pesquisa com crianças; 

brincadeira na Educação Infantil; as relações afetivas na Educação Infantil; Educação Infantil e 

tempo integral e avaliação na Educação Infantil e o PNE. A apresentação desses pôsteres ocorreu 

no dia 07 de outubro, no período das 18h às 19h no Centro de Eventos, compondo a 

programação do GT07. Todas as autoras estiveram presentes e apresentaram suas pesquisas e os 

seus desdobramentos. Consideramos relevante destacar uma questão formulada pelos 

coordenadores dessa sessão. Foram destacados dois aspectos negativos:  a forma e o lugar em 

que os pôsteres ocupam no evento. Os pôsteres dividem na programação espaços com outras 

ações como lançamento de livros, impossibilitando a presença dos participantes do evento, e 

também, o lugar em que os pôsteres foram colocados inviabiliza qualquer forma de interação que 

de fato possibilitem trocas de informações, de conhecimento, pois o espaço era muito 

pequeno/restritivo. Desse modo, observamos que a ANPED deve, para suas reuniões bianuais, 

considerar os pôsteres como uma ação importante do campo da pesquisa e, portanto, rever a 

forma de tratamento dado à sua apresentação e ao lugar a eles destinados.  

 

e) Minicurso 

 

A coordenação do GT07 convidou as professoras Nancy N. de L. Alves (UFG) e Sônia Regina 

Teixeira para apoiarem e emitirem parecer sobre o minicurso, a partir do qual se pode elaborar 

parte deste Relatório. O minicurso ofertado pelo GT 07, “A educação da criança de 0 a 6 anos e 

o processo de humanização: uma perspectiva histórico-cultural”, foi ministrado pelas professoras 

Dra. Regina Aparecida Marques de Souza (UFMS) e Dra. Suely Amaral Mello (UNESP). Teve 

por objetivo discutir a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano na pequena 

infância e as formas de concretização dessa perspectiva teórica sob a forma de práticas que 

medeiam a organização da vida na escola da infância. O minicurso contou com 50 inscritos e 75 

participantes ao todo, que interagiram ativamente com as docentes e entre si, apresentando 

problematizações, dúvidas e reflexões acerca do conteúdo abordado. O minicurso caracterizou-se 

pela abordagem rigorosa de conceitos propostos na ementa, com aprofundamento da discussão 

em aspectos teóricos e pedagógicos da Teoria Histórico-Cultural (THC) na educação de crianças 

de 0 até 6 anos de idade. O trabalho docente foi abordado como atividade complexa que pode 

promover educação humanizadora, na perspectiva de desenvolver ao máximo as potencialidades 

humanas, construídas historicamente pela humanidade. Assim, propôs a reflexão acerca da 

especificidade do agir e do pensar docentes na educação infantil, com a seguinte 

problematização: “o que é ser professor/a na educação infantil? – é professor/a; não tem alunos; 

não dá aulas; não tem sala de aula”. Enfatizou a base marxista e revolucionária da THC, bem 
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como a importância da escolha intencional de uma epistemologia e praxiologia no trabalho 

docente. Analisou-se conceitos fundamentais na/da teoria, dentre os quais: homem/criança; 

atividade; lei genética do desenvolvimento; relação entre aprendizagem e desenvolvimento; 

educação; escola; mediação; apropriação; linguagem; humanização; vivência. Foi realizado em 

perspectiva dialógica, com rigor teórico-conceitual, indicação de bibliografia para 

aprofundamento, debate das questões e reflexões apresentadas pelos/as participantes. Considera-

se, portanto, que o minicurso atendeu aos objetivos e que sua proposição e realização foram 

relevantes para o GT 7, sendo explicitado por seus participantes a necessidade e o interesse de 

aprofundamento da dimensão pedagógica na pesquisa e na formação docente, bem como pela 

abordagem histórico-cultural no campo da educação de crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Parabenizamos as pesquisadoras que ministraram o minicurso em nome do GT07. 

 

f) Outras atividades que o GT07 participou: 

 

A coordenadora do GT participou da Comissão sobre que elaborou a versão preliminar da 

Resolução sobre os GTs, a ser apreciado no decorrer do biênio (2015-2017).  

 

Durante a 37ª RN a coordenadora do GT participou da reunião obrigatória de coordenadores de 

GT com a Diretoria da Anped e, posteriormente, da Reunião conjunta entre GTs e Comitês 

Científicos e outros participantes. Na sessão de abertura da RN, a coordenadora do GT07 esteve 

na mesa, como representante dos GTs da Anped. 

 

Os GT07 (educação de crianças de 0 a 6 anos), GT21 (Educação e Relações Étnico-Raciais), 

GT23 (Gênero, Sexualidade e Educação) juntamente com a Fundação de Pesquisa Carlos 

Chagas, (FCC) encaminharam a proposição e a configuração de um colóquio sob 

responsabilidade conjunta com a Diretoria da Anped em homenagem à profa. Dra. Fúlvia 

Rosemberg. Após entendimentos com a Diretoria da Anped, a atividade passou a ser 

denominada de “Sessão Conversa”, que ocorreu no dia 5 de outubro de 2015 e a qual teve 

como temática: “Vida e significado da participação política e da produção de Fúlvia 

Rosemberg para a pesquisa e os movimentos sociais brasileiros: educação da criança de 0 a 6 

anos; educação e relações étnico-raciais; gênero, sexualidade e educação” A coordenação dessa 

sessão conversa foi realizada por  Bernardete Angelina Gatti (FCC) e Elizeu Clementino de 

Souza (UNEB, ANPED), tendo como membros da mesa: Maria Margarida Machado (Presidente 

da Anped); Maria Machado Malta Campos (FCC) (representante do GT07); Maria Aparecida 

Silva Bento (CEERT) (representante do GT21); Cláudia Pereira Viana (FEUSP) (representante 

do GT23); Amélia Cristina Abreu Artes (representante da FCC), além de Júlia Rosemberg, filha 

de Fúlvia Rosemberg.  Todas as falas revelaram a importância da pesquisadora, amiga e 

companheira, relembrando e destacando as diferentes inserções afetivas, sócio-políticas e 

criativas-inovadoras da mulher, mãe e pesquisadora de tantos campos convergentes: educação da 

criança de 0 a 6 anos; educação e relações étnico-raciais; gênero, sexualidade e educação. A 

sessão foi muito emocionante e mostra um outro lado da Anped: o da convivência e da memória 

histórica acumulada, seja em pessoas como Fúlvia Rosemberg, seja em ações coletivas, sempre 

em busca de transformação e para, com diria aquela pesquisadora, pagar as dívidas históricas, 

como aquela que temos com as crianças de zero a seis anos, sobretudo as de 0 a 3 anos de idade. 

  

O GT07 participou no dia 06 de outubro (terça-feira), das 18 às 20 horas, da Reunião 

GT07/MEC/COEDI, na qual se tratou da temática: "Frentes de pesquisa e projetos 

estruturantes do MEC: Base Nacional Comum e o currículo da educação Infantil; Leitura e 
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Escrita na Educação Infantil; Avaliação Nacional da Educação Infantil, Educação Infantil e 

jornada integral". Esta importante Reunião objetivou tratar, com os pesquisadores do próprio 

GT – muitos pesquisadores do GT coordenam e participam de pesquisas e de comissões 

integradas ao MEC – e de outros interessados, de temáticas que abrangem várias problemáticas 

atuais que constituem pauta de pesquisas em andamento com apoio financeiro e promoção do 

MEC.  O tema proposto para a citada Reunião revela o quanto as questões a serem tratadas são 

fundamentais para a educação infantil brasileira no contexto brasileiro.  As coordenadoras das 

diversas ações e pesquisas fizeram exposições de seus percursos e resultados, assinalando 

pontos de destaque a serem debatidos. Não foi possível maior aprofundamento do debate 

devido ao tempo, indicando-se a necessidade de continuidade dos diálogos na área da Educação 

Infantil. 

Também no dia 06 de outubro, após às 21 horas, vários membros do GT07 participaram da 

Reunião do MIEIB, na qual se tratou do evento nacional a ocorrer em Fortaleza, no mês de 

dezembro de 2015. Também foi apresentado o debate sobre a Base Nacional Comum 

Curricular a ser devidamente aprofundada pelos fóruns Estaduais de Educação Infantil, 

contando com o apoio da Anped e de outras entidades. 

O GT07 indicou o MIEIB para a sessão de homenagem Paulo Freire, que se constituiu um 

momento marcante na 37ª RN, no qual o GT esteve presente. 

O GT07 teve nesta Reunião anual muitos de seus pesquisadores como autores de textos e 

livros, lançados por diversas editoras. Entre eles informaram ao GT os seguintes autores: 

1) Estudos da infância no Brasil: encontros e memórias 
Organizadora: Anete Abramowicz 
Editora: EdUFSCar 

 

2) Creche e feminismo: desafios atuais para uma educação descolonizadora  
Organizadoras: Daniela Finco, Ana Lúcia Goulart de Faria e Marcia Aparecida Gobbi   
Edições Leitura Crítica; Associação de Leitura do Brasil 

 

3) Infâncias e movimentos sociais 
Autor(a): Gepedisc-Linha Culturais Infantis (vários autores/as) 
Edições Leitura Crítica; Associação de Leitura do Brasil 

 

4) Infâncias e pós-colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras - 
Organizadores: Ana Lúcia Goulart de Faria, Solange Estanislau, Flavio Santiago e Alex 
Barreiro Edições Leitura Crítica; Associação de Leitura do Brasil 

 

5) CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – CNTE 
Retratos da Escola – Dossiê PNE 2014-2024: desafios para a educação brasileira- Editora 
CNTE 
Vejam os textos:  
 

 A educação infantil no PNE: Novo plano para antigas necessidades. 
Ivone Garcia Barbosa, Nancy Nonato de Lima Alves, Telma Aparecida Teles 
Martins Silveira e Marcos Antônio Soares 
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 A meta 1 do Plano Nacional de Educação: Observando o presente de olho no 
futuro. 
Maria Malta Campos, Yara Lúcia Espósito e Nelson Antônio Simão Gimenes 

 

6) Anos iniciais do ensino fundamental: política, gestão, formação de professores e 
ensino - Organizadores: Carlos Cardoso Silva e Sandra Valéria Limonta Rosa - Editora 
Mercado de Letras 
Vejam os textos:  
 

 Da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental: o direito da 
criança é ser feliz. 

               Ivone Garcia Barbosa 
 

 Gestão democrática na escola pública: desafios para a formação e atuação de 
pedagogos no ensino fundamental 

Ivone Garcia Barbosa, Nancy Nonato de Lima Alves e Telma Aparecida Teles 
Martins Silveira  

 
7) Implementação do Proinfância no Rio Grande do Sul: perspectivas políticas e 

pedagógicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015 - FLORES, Maria Luiza Rodrigues; 
ALBUQUERQUE, Simone Santos de (Orgs.). Disponível em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0663-1.pdf 

 

8) Escritos de Fúlvia Rosemberg 
Organizadoras: Amélia Artes e Sandra Unbehaum - Coedição Fundação Carlos Chagas – 
Apoio: Fundação Ford/Editora Cortez 

 

9) Criança pede respeito: ação educativa na creche a na pré-escola 
Organizador: Altino José Martins Filho 
Autoras: Katia A. Agostinho, Fernanda C. Dias Tristão e Ilona Patrícia Freire Rech 
 

10) Por acaso existem homens professores de educação infantil? 
Autor: José Edilmar de Sousa 

 

 

4 – Composição do GT para 2015/2017– Eleição no GT 

 

Desde o primeiro dia da RN da Anped, a coordenação do GT assinalou que durante a Reunião, 

nos dias 5, 6 e 7 de outubro, haveriam momentos de informes e de eleição para novos 

coordenadores, comitê científico e de pareceristas ad hoc do GT, a fim de atuarem no biênio 

2015-2017. Na reunião do GT ocorrida no dia 6, conforme consta na programação publicada, foi 

apresentado o relatório da coordenação do GT, indicando a necessidade de se estabelecer um 

debate coletivo sobre as ações diversas do GT, destacando-se a importância da participação de 

todos, falantes e silenciosos nesta empreitada. Durante a reunião, foram apresentadas as moções 

a serem propostas à sessão plenária da Anped e as informações a serem conhecidas por todos, 

conforme solicitação da diretoria da Anped, durante a Reunião da diretoria com os 

coordenadores de GT e os Comitês Científico.  

Em reunião do GT, no dia 7 de outubro, quarta-feira, após ampla e democrática discussão no 

âmbito do GT07, foi indicada a nova coordenação do GT. Em seguida, foram votados os nomes 

que passaram a compor o comitê científico do GT, sendo indicados posteriormente os nomes dos 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0663-1.pdf
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pareceristas Ad hocs. Importante observar que nas indicações foram considerados certos 

critérios. No caso do comitê científico considerou-se os critérios já existentes, os quais serviram 

de referência para a escolha de Ad hocs, sendo um deles a participação em Programas de Pós-

graduação. Ficou acordado também que poderão ser indicados para Ad hoc nomes de 

pesquisadores que não estejam presentes na Reunião.  

O quadro de indicados ficou: 

 

Coordenação do GT07:  

Valdete Coco (UFEs) – Coordenadora  

Raquel Gonçalves Salgado (UFMT) - Vice-Coordenadora 

 

Comitê Científico (Lista Tríplice) 

Maria Fernanda Rezende Nunes (UNIRIO) – Titular 

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento (USP) (1ª suplente) 

Lívia Fraga Vieira (UFMG) (2ª Suplente) 

 

 

Ad-hocs 

 

Ivone Garcia Barbosa (UFG); Vanessa Ferraz Almeida Neves (UFMG); Luciana Esmeralda 

Ostetto (UFF); Sônia Regina dos Santos Teixeira (UFPA); Nancy Nonato de Lima Alves (UFG); 

Magda Carmelita Sarat Oliveira (UFMS); Patrícia Corsino (UFRJ); Gizele de Souza (UFPR); 

Altina Abadia Da Silva (UFG - CAC); Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (UERJ); Ordália 

Alves Almeida (UFMS); Fabiana de Oliveira (UNIFAL); Adelaide Alves Dias (UFPB); Eloisa 

Acires Candal Rocha (UFSC); Romilson Martins Siqueira (PUC-GOIÁS); Ana Lúcia Goulart 

(UNICAMP); Rosânia Campos (USFC); Levindo Diniz Carvalho (UFMG ); Ana Cristina Coll 

Delgado (UFPEL); Anete Abramowicz (UFSCar); Silvia Helena Vieira Cruz (UFC); Marta 

Regina Brostolin (UCDB). 

 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

5.1 Avaliação da 37ª RN 

De modo geral considerou-se a infraestrutura boa, deixando a desejar quanto à sinalização dos 

espaços e ao espaço físico no primeiro dia de reunião do GT07. O espaço do NDI, apesar de 

bonito, mostrou-se inadequado para desenvolvimento das atividades do GT. A mudança de 

espaço foi importante para a dinâmica e qualidade da reunião do GT. As monitorias e a limpeza 

das salas e dos ambientes devem ser elogiadas, porém, o GT enfrentou muitos problemas na 

sonorização e funcionamento do equipamento audiovisual, prejudicando várias apresentações de 

trabalhos.  

Quanto à relação da temática da reunião, “PNE: tensões e perspectivas para a educação pública 

brasileira”, observou-se que poucos trabalhos e pôsteres do GT07 fizeram intersecção com o 

Plano Nacional de Educação, sendo necessária abordar essa problemática junto à Diretoria e 

Coordenadores de GT para a próxima reunião. 

 

Programação Geral e Cultural 

Considerou-se a programação geral e cultural da RN muito boa, havendo, no entanto, 

sobreprosição das atividades, o que dificultou a participação em todas elas. O fato de ter-se 
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aumentado 1 dia na programação permitiu melhorar a dinâmica de apresentação de trabalhos no 

GT, devendo, ainda se repensar o espaço científico-acadêmico dos pôsteres. 

 

 

 

5.2 Avaliação do GT 

Conforme indicamos em descrições desse Relatório, o GT alcançou vários objetivos propostos, 

considerando todas as atividades desenvolvidas. O GT cresceu muito em número de participantes 

e sua história mostra uma importante e significativa produção no campo da pesquisa e da 

documentação dessa, o que mostra o número expressivo de trabalhos inscritos nessa RN e o 

quantitativo de textos, artigos e livros publicados por integrantes do GT. Foi destacado no 

processo avaliativo a importância da postura democrática como foram conduzidos as atividades e 

as formas de comunicação do GT, havendo ocorrido melhoria na veiculação de informações com 

a ampliação da lista do GT e a criação do Blog do GT. Em relação às sessões de apresentação de 

trabalhos, em especial, foi enfatizado que o tempo de apresentação aumentou e isso possibilitou 

uma dinâmica de maior interação entre os pesquisadores e o público ouvinte, favorecendo as 

análises teórico-metodológicas. Os trabalhos apresentados foram considerados de boa qualidade, 

havendo, segundo alguns participantes a necessidade de se garantir um maior domínio dos 

critérios de avaliação pela equipe dos ad hoc, o que beneficiará ainda mais o GT.  

 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 38ª RN 

 

 Evitar a simultaneidade de ações durante a reunião da Anped, pois isso dificultou a 

participação dos membros do GT em todas as atividades.  

 

 O GT 07 sugere que a Assembleia Ordinária seja mantida no último dia, para evitar 

esvaziamento e a sensação que o evento terminou.   

 

 Ampliar o tempo de apresentações para melhorar ainda mais a qualidade das 

apresentações. 

 

 O GT 07 solicita que não seja divulgado na página do evento os trabalhos excedentes que 

entraram com recurso, pois causa constrangimento nos autores. Solicita que se divulgue 

apenas a expressão “trabalho excedente”. 

  

 Ficou definido em reunião do GT, que o próximo minicurso será escolhido por meio de 

Edital;  

 

 O GT deverá participar ativamente da discussão sobre a Resolução que normatiza a vida 

dos GTs na Anped.  

 

 Continuar a interlocução com vários campos disciplinares. Foi considerado positivo na 

37ªRN, caracterizando-se uma tradição do GT07. 

 

 Não colocar o lançamento de livros aliado a outras atividades da reunião;  

 

 Os pôsteres ficaram no mesmo horário que outras atividades do GT, isso impossibilitou 

assisti-los. Seria interessante pensar um outro horário e um espaço para debatê-los. 
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 Ampliar o espaço oferecido ao GT 07, atualmente o GT agrega mais de 300 pessoas. O 

espaço ofertado na 37ª RN não acomodou todas as pessoas que quiseram participar da 

reunião. Por isso, teve que ser transferido as atividades para outra sala.  

 

 Ampliar o máximo possível o canal de comunicação da Diretoria da Anped e da 

Coordenação com os membros do GT; melhorando também a comunicação entre a 

Coordenação do GT, o Comitê Científico e os Ad hocs. 

 

 

7 – Informes 

 

Foram propostas para apreciação em sessão plenária da RN e aprovadas duas Moções: uma 

delas foi assinada conjuntamente pelos GT07 e GT023, contra o parecer do Relator Deputado 

Diego Garcia (Partido Humanista da Solidariedade - PHS), cujo parecer foi aprovado pela 

Comissão Especial sobre o “Estatuto da Família” da Câmara dos Deputados, em 24/09/2015. A 

outra moção do GT, também apoiada pelo GT23 e aprovada pela Plenária trata da manifestação 

contra a supressão das discussões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual nos Planos 

Municipais e Estaduais de Educação. 

 

  

 

Enquanto coordenadora do GT07 do período de 2013-2015, agradeço a todos que nos 

apoiaram nesta gestão: membros da diretoria, secretaria, ad hoc, comitê científico, pesquisadores 

membros do GT07 e de outros GT, em especial da subárea 5. Finalizo esse relatório explicitando 

uma preocupação: o GT07 da Anped tem a tarefa de participar ativamente de várias iniciativas 

no campo político-social e cultural, marca essencial exigida pelo próprio objeto investigado: as 

infâncias e a educação de crianças de 0 a 6 anos. Esse compromisso é que obriga os seus 

diferentes pesquisadores a colocar no horizonte questões deixadas como um legado de Fúlvia 

Rosemberg, que se traduz em algumas afirmativas, dentre as quais destaco duas: temos de 

esclarecer a quem nossas pesquisas servem e a quem somos leais. Além disso, é necessário 

democratizar ainda mais o espaço da Anped, incentivando a democratização dos recursos para 

pesquisa, do conhecimento e da sua expressão, reconhecendo a importância de todas as regiões e 

estados do Brasil. Para tanto, considera-se fundamental incentivar a participação dos vários 

grupos, núcleos e de pesquisadores brasileiros, sejam eles marcados pela tradição em pesquisa, 

seja aqueles que se iniciam nesse percurso. 

 

 

Goiânia, 03 de novembro de 2015 

 

 

 
Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora do GT07 – Educação de crianças de 0 a 6 anos 

Biênio (outubro 2013- outubro 2015) 


