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I - IDENTIFICAÇÃO: 

- Nome do GT: Movimentos Sociais e Educação 

- Nº 03 

- Coordenadora: Cláudia Pereira Vianna 

- Vice-coordenadora: Sônia Aparecida Branco Beltrame 

 

 II - CARACTERIZAÇÃO 

- O número médio de participantes do GT em 2006 foi de 70, sendo que 70% participaram 

da maior parte dos encontros e atividades do GT 

- Instituições representadas no GT: Não é possível enumerar todas, mas entre elas cabe 

destaque para CEFET/RJ, Centro Universitário Fundação Santo André, CUFSA, FEUSP, 
FIMES, PUC-RJ, UDESC, UFES, UFF, UFMG, UFMT, UFP, UFRGS, UFRJUFSC, UFSCAR,UF-
VIÇOSA, UNICAMP, UNIVALE, UNICID,UNIPLAC, UNISUL. 

 

III – RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES PROGRAMADAS E AS 

EFETIVAMENTE REALIZADAS PELO GT 

Para a 29a RA o GT 03 organizou sessões de apresentação de Trabalhos; um Pôster; duas 
Sessões Especiais e um Mini-curso.  
Vários trabalhos caracterizaram-se pela alta qualidade da pesquisa e da exposição e todos os 

trabalhos apresentados mantiveram sintonia com os temas priorizados pelo GT. 

Todos os trabalhos e o pôster foram devidamente apresentados conforme estipulado 

previamente, não havendo nenhuma falta ou imprevisto que justificasse a mudança de nossa 

programação.  

Seguindo a avaliação do ano passado, mantivemos o formato adotado de convidar um 

coordenador/debatedor para cada dois ou três trabalhos apresentados. Essa dinâmica foi 

muito bem avaliada por todos os integrantes do GT, com reiteradas menções para sua 

permanência.  

Conseguimos também um bom desempenho no mini-curso oferecido pelo GT.  

O mini-curso Educação dos Povos  que vivem no campo foi realizada tendo como 

responsáveis os professores/as: Antonio Munarim, Lourdes Helena Solva e Maria Isabel 

Antunes Rocha. 

Apesar da ausência inesperada de três das integrantes das duas sessões especiais organizadas 

pelo GT (Marlene Ribeiro, Marília Sposito, Maria José Feres) tivemos grande audiência e 

contamos com a parceria e o apoio de grande parte dos GTs e GEs da Anped, além de serem 

muito elogiadas durante a avaliação das atividades do GT. 

Os nomes das pessoas que substituíram as ausências na Sessão Especial estão grifados em 

vermelho no quadro abaixo.  
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Horário/Dia 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 

08:30 – 12:30 Abertura e informes gerais 
Sessão de Trabalhos 

1) Escola, juventude negra e hip hop: 
um ensaio sobre biopotência. 
JOVINO, Ione da Silva (UFSC); 
ABRAMOWICZ, Anete (UFSC). 
2) A escola em movimento: 
feminilidades homossexuais, 
identidades, pertencimento e 
exclusão. CAVALEIRO, Maria 
Cristina (FEUSP/IUFSA). 
Coordenadora/Debatedora: 
MOEHLECKE, Sabrina (UFRJ). 

Comentário do pôster: CAMACHO, 
Luiza Mitiko (UFES) 

Sessão de Trabalhos 
1) A experiência de escolarização de 
trabalhadores rurais em Baturité-Ceará 
a construção ou a destituição do direito 
à educação no campo? BARRETO, 
Sônia Pereira (UFC). 
2) Sentidos de escola e movimentos 
sociais do povo Xokleng, comunidade 
Bugio-SC. BARUFF, Mônica Maria 
(FURB). 
Coordenador/Debatedor: MUNARIM, 
Antonio (SECAD). 

Avaliação do GT 03 
Planejamento para 2007 

Preparação para a Assembléia 
(moções, demandas, etc.) 

Sessão de Trabalhos 
1) Jovens e ações públicas: espaços 
educativos de formação. GUIMARÃES, 
Maria Tereza Canezin (UCG); QUEIROZ, 
Edna Mendonça Oliveira de (UFG). 
2) A Escola e a Esfinge: Culturas e 
Saberes Juvenis, um desafio 
contemporâneo. MAIA, Carla Valéria 
Vieira Linhares (PUCMG).  
3) A articulação entre tempo social e 
tempo escolar no processo de 
escolarização de jovens de camadas 
populares. CORREA, Licinia Maria 
(UVRD); ALVARENGA, Maira (UVRD); 
SOUZA, Maria Celeste Reis Fernandes 
de (UVRD). 
Coordenadora/Debatedora:DURA,Olga 
Celestina da Silva (UFSC) 

14:00 – 16:00 Sessão de Trabalhos 
1) Metodologia de investigação 
comunicativa: contribuições para a 
pesquisa educacional na construção 
de uma escola com e para  todas e 
todos. MELLO, Roseli Rodrigues de 
(UFGSC). 
2) As movimentações por escola e 
saúde: o conceito de atividade como 
operador de análise.  BARROS, 
Maria Elizabeth Barros de (UFES); 
HECKERT, Ana Lúcia (UFES). 
Coordenadora/Debatedora: 
ALMEIDA, Elmir de (USPRP). 

Sessões Especiais 
Políticas públicas e educação no 
campo 
Mônica Castagna Molina 
Eliane Deyse Pontes Furtado 
Jadir Moraes Pessoa 
Antonio Julio de Menezes 
 
Coord.: Maria Clara di Pierro 
 

Sessões Especiais 
Juventude, espaço público e poder 
local: vicissitudes das ações públicas 
voltadas para jovens no Brasil 
Vera Masagão Ribeiro 
Maria Luiza Martins Aléssio 
Elmir de Almeida 
 
Coord.: Paulo Carrano 

16:00 – 18:00 Sessão de Trabalhos 
1) Movimentos sociais e educação 
popular no Brasil urbano-industrial. 
OLIVEIRA, Elizabeth Serra (UFF). 
2) Entre a autonomia e o controle: 
uma análise de um programa de 
transferência de renda para jovens 
pobres. LEÂO, Geraldo Magela 
Pereira (UFMG). 
Coordenadora/Debatedora: 
MONTEIRO, Elaine (UFF) 

Sessões Especiais Sessões Especiais 

18:00 – 20:00 Minicurso 
Educação dos povos que vivem 
no campo 
Antonio Munarim 
Lourdes Helena Solva 
Maria Isabel Antunes Rocha 

Minicurso 
Educação dos povos que vivem no 
campo 
Antonio Munarim 
Lourdes Helena Solva 
Maria Isabel Antunes Rocha 

Assembléia Ordinária 

19:00 – 20:00 Sessão de Pôster 
1) Trajetórias de uma jovem 
quilombola: entre vivências e 
projetos. BASTOS, Priscila da 
Cunha (UFF); CARRANO, Paulo 
César Rodrigues (UFF);  

 Assembléia Ordinária 

20:00 – 22:00 Sessões de Intercâmbio Científico 
(Sessões Conversas) e Reuniões de 
Associações 

Assembléia Extraordinária (Revisão do 
Estatuto) 

Sessões de Intercâmbio Científico 
(Sessões Conversas) e Reuniões de 
Associações 
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IV - PROGRAMAÇÃO 2007 

A finalização do site do GT, com a ementa e a recuperação da memória de seus integrantes 

permanece como tarefa a ser agendada pelo GT.  

Foi ressaltada também a necessidade de ênfase nos temas que vêm expressando o principal 

foco do GT: demandas sociais por práticas e políticas públicas de educação centradas nos 

temas: desigualdade social, política, racial, sexual, de gênero e geração; lutas sociais urbanas 

e rurais; sujeitos coletivos.   

Para as discussões do GT 03, em trabalhos encomendados e Sessões Especiais foram 

sugeridos temas como: “Escola, demandas coletivas e cultura” e “Políticas públicas de 

educação e diversidade: um balanço dos últimos quatro anos do governo Lula”. 

 

V - INDICAÇÃO DE NOMES: 

Em reunião de avaliação, o GT03 votou pela substituição da coordenação e da vice-

coordenação. Alguns dos nomes já indicados consultores ad-hocs foram mantidos e outros 

modificados, o comitê científico também sofreu modificações. Os nomes dos ad-hocs e das 

representantes do GT para o Comitê Científico seguem abaixo: 

 Coordenação 

Nome Instituição Mail Fone 

Sônia Aparecida Branco Beltrame  UFSC  sonia@ced.ufsc.br (48) 3331-9245 

Juarez Tarcísio Dayrell UFMG juarezd@uai.com.br (31)3499-5329 

 

 Consultores ad hoc  

Nome Instituição Mail Fone 

Elaine Monteiro UFF elaine@vm.uff.br 

(21) 22251014  

(21) 99781637 

Maria Tereza Canezin Guimarães 

 

 

Universidade 

Católica de 

Goiás 

cangui@brturbo.com 

 

(62) 32183203 

(62) 99789823 

 

Nilton Bueno Fischer UFRGS niltonbf@terra.com.br (51) 33164136 

Paulo César Rodrigues Carrano  UFF  p.carrano@globo.com (21)3234-9393 

Sabrina Moehlecke UFRJ smoehlecke@yahoo.com  

 

 Membros indicados para o Comitê Científico 

Nome Instituição Mail Fone 

Elmir Almeida 
USP Ribeirão 

Preto elmiral@uol.com.br (16)7216-4300 

Luiza Mitiko Yshiguro Camacho UFES luizacamacho@yahoo.com.br (27)33352547 

 

 

VI – SUGESTÕES PARA A 30ª RA 

Quanto ao tema da 30ª RA sugerimos "Anped e sociedade brasileira: o 

que e porque pesquisamos". 

mailto:juarezd@uai.com.br
mailto:cangui@brturbo.com
mailto:smoehlecke@yahoo.com
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O GT 03 também propõe: 

 Permanência da Reunião Anual em Caxambu, mas com melhores soluções quanto à 

reserva nos hotéis. 

 Manutenção da apresentação dos pôsteres em um espaço mais amplo e acolhedor, uma 

sala específica como ocorreu este ano. 

 Restrição das atividades e falas que antecedem e retardam o início da conferência de 

abertura ou substituição da conferência por um coquetel. 

 Manutenção da atividade do cinema. 

 Regras únicas para ad-hocs, coordenadores e integrantes do Comitê Científico, uma 

vez que vários GTS tiveram seus membros como apresentadores de trabalhos, 

trabalhos encomendados e sessões especiais. 

 


