
 

 

Relatório da 36ª. Reunião Nacional 

Grupo de Trabalho – GT 03 

 

1 – Identificação 

 

GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos 

Coordenador: Geraldo Magela Pereira Leão (UFMG) 

Vice-coordenadora: Ana Karina Brenner (UERJ) 

Representante no Comitê Científico: Monica Dias Peregrino Ferreira (UNIRIO) 

Suplente da representante no Comitê Científico: Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante (UEFS) 

 

2 – Caracterização  

 

a) Participantes: Participaram do GT 99 pesquisadores e educadores. Em média circularam 

cotidianamente pelo GT 40 participantes, sendo que no primeiro dia foi registrada a presença de 

67 participantes. O minicurso teve a inscrição de cerca de 80 pessoas. 

 

b) Instituições Representadas: Entre os participantes registrados havia pessoas de diversas 

regiões do país, com prevalência para Goiás, sede do evento (UFG, UEG, PUC Goiás e 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia). Participaram ainda: UNB, UFPA, UEPA, UFES, 

UNIFAL, UNICAMP, USP, UFSCAR, UEL, UTP, UEPG, UFRGS, UNEB, UEFS, UESB, 

UFSJ, UFMG, UNIMONTES, PUC Minas, UFPR, UNIPLAC, UFF, UERJ, UFRRJ, UNIRIO, 

UNEMAT, UCDB, UFRN. O GT ainda contou com a participação de uma pessoa da UNAN-

Manágua, Nicarágua, ires, AR e outra do Ministério da Educação de Cuba. 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais: 

O GT participou de três sessões especiais, uma delas como co-organizador (Sessão 3 – “Sujeitos, 

trabalho e processos educativos”), na qual o GT indicou duas conferencistas, sendo uma delas 

internacional. Nas outras duas o GT participou como apoiador (Sessão 2 – “Educação Popular: 

memórias presentes para a construção da sustentabilidade socioambiental” e Sessão 9 – 



“Movimentos sociais, políticas públicas e o reconhecimento do direito à diversidade/diferença”). 

As sessões transcorreram como planejadas, com uma excelente participação. Do ponto de vista 

organizacional as sessões contaram com apoio logístico adequado. Um aspecto negativo se 

deveu à dificuldade para localizar o local do evento da sessão 3. 

 

 

b) Trabalhos Encomendados: 

Foi apresentado o trabalho “Juventudes no/do campo” pela Profa. Dra. Elisa Guaraná de Castro 

(UFRRJ). A apresentação contou com a participação de 68 pessoas, sendo muito bem avaliada 

por todos do GT. Infelizmente, a convidada não conseguiu viabilizar a produção de seu trabalho 

por escrito a tempo para a sua apresentação. 

 

c) Comunicações Orais 

 

O GT contou com a inscrição e apresentação de oito trabalhos/comunicações orais. Foram 

inscritos e expostos cinco pôsteres, todos eles com a presença dos autores, sendo que dois deles 

expostos também no GT no último dia do encontro. 

 

d) Minicurso 

 

Atendendo à demanda do nosso GT e do GT 18 – Educação de pessoas jovens e adultas por uma 

discussão sobre metodologias de pesquisa, o tema do minicurso “Indicadores sociais e 

abordagens qualitativas e pesquisas sobre sujeitos e processos educativos” foi ministrado pelos 

professores Paulo César Rodrigues Carrano (UFF) e Eliane Ribeiro Andrade (UNIRIO). O 

minicurso contou com uma excelente participação (em torno de 80 pessoas) e foi muito bem 

avaliado por todos os participantes, atingindo plenamente os objetivos a que se propôs. 

 

 

4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT 

 

Diante da mudança da periodicidade das reuniões anuais da Anped o GT 3, em reunião, 

deliberou por estender a vigência dos mandos da Coordenação e dos representantes no Comitê 

Científico até o ano de 2015. No caso da Coordenação do GT, haverá um revezamento em 

outubro de 2014, como descrito abaixo. 



 

5.1 Coordenação 

a) out./2013-out./2014: Coordenador: Geraldo Magela Pereira Leão (UFMG) – 

gleao2001@gmail.com 

Vice-coordenadora: Ana Karina Brenner (UERJ) - 

anakbrenner@yahoo.com.br 

 

b) out./2014-out./2015: Coordenadora: Ana Karina Brenner (UERJ) 

Vice-coordenador: Geraldo Magela Pereira Leão (UFMG) 

 

5.2 Pareceristas adhcs 

 

Carmem Maia Craidy – UFRGS – cmcraidy@terra.com.br  

Elmir de Almeida – USP-Ribeirão Preto – elmirffclrp@usp.br   Fone (11) 972164300 

Juarez Tarcisio Dayrell – UFMG – juareztd@uol.com.br  

Marcos Antonio de Oliveira – UFSC – maoliveira@ced.ufsc.br 

Maria Antônia de Souza – UTP/UEPG – masouza@uol.com.br CPF: 112.743.198-62. Data de 

nascimento: 31/08/1968. 

Maria da Glória Gohn – UNICAMP/UNINOVE – mgohn@uol.com.br  

Marlene Ribeiro – UFRGS – maribe@uol.com.br CPF: 077890922-00. Data de nascimento: 

16/10/1942 

Mônica Castagna Molina – UnB – mcastagnamolina@gmail.com  

Paulo César Rodrigues Carrano – UFF – paulocarrano@yahoo.com.br  

Paulo Henrique de Queiroz Nogueira – UFMG – pauloqn@yahoo.com.br 

Sonia Aparecida Branco Beltrame – UFSC – soniabel@terra.com.br 

 

5.3 Comitê Científico 

Representante no Comitê Científico: Monica Dias Peregrino Ferreira (UNIRIO) 

Suplente da representante no Comitê Científico: Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante (UEFS) 

 

5 – Avaliação da Reunião 

 

7.1 Avaliação da 36ª RN 

De uma maneira geral, a 36ª reunião foi muito bem avaliada pelos participantes do GT. Na 

última reunião a sala e as condições de infraestrutura do GT foram muito negativas, 
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comprometendo a participação e gerando várias críticas. Nessa reunião, esse aspecto foi muito 

bem avaliado, com um bom suporte operacional e excelente estrutura de funcionamento. As 

únicas observações se referem às dificuldades próprias da realização do evento em um Campus 

localizado longe do local de estadia da maioria dos participantes e os problemas de 

deslocamentos entre as salas/auditórios em diferentes prédios. Apesar dessas dificuldades, 

avaliamos que a organização conseguiu contornar tais dificuldades satisfatoriamente. Outro 

problema ainda não superado se refere à alimentação, especificamente às condições para oferecer 

o almoço durante o evento. 

 

7.2 Avaliação do GT 

O GT, assim como alguns grupos da subárea, teve uma redução do número de propostas 

submetidas, o que gerou também um número inferior de trabalhos apresentados. Por outro lado, 

avalia-se que esse fato gerou a possibilidade de um debate mais aprofundado sobre os trabalhos. 

Houve uma avaliação positiva da qualidade dos trabalhos apresentados, bem como da 

interlocução entre o trabalho encomendado, o minicurso e as sessões especiais promovidas pelo 

GT. Avaliamos que as discussões foram densas e de boa qualidade, possibilitando o contato com 

diferentes experiências de pesquisas sobre sujeitos e coletivos também diversos. 

Uma questão discutida refere-se à dificuldade ainda percebida com relação à correta 

compreensão pelos pesquisadores que apresentam trabalhos na ANPED sobre os temas que o GT 

abarca. Tal preocupação deverá gerar uma intervenção no sentido de ampliar a visibilidade e 

melhorar a descrição do GT nos espaços de divulgação. Há uma diversidade de análises e 

abordagens que os participantes avaliam como positiva e que deverá ser preservada. Por outro 

lado, há uma preocupação em definir um eixo temático central que possa orientar as discussões 

nos encontros regionais e na ANPED 2015. 

 

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN 

 

6.1  Programação para 2015 

 

O GT discutiu a necessidade de um processo de construção das propostas para o GT durante o 

ano de 2014 até a realização das reuniões regionais da Anped. Para isso, deliberou-se por 

algumas ações e orientações: 

- criação um grupo de discussão no facebook para promover a interlocução entre os seus 

membros; 

- garantir os recortes de gênero, raça e classe nas reflexões do GT quando a definição do trabalho 

encomendado; 

- promover um seminário virtual que permita discutir os temas e questões que poderão ser 

aprofundados em 2015; 

- atualizar a página do GT no Portal da Anped. 



 

Para 2015 o GT discutiu algumas possibilidades que devem ser amadurecidas durante o período. 

 

a) Minicurso: Processos Educativos com jovens de movimentos sociais. Profa. Mônica 

Molina, UNB. 

b) Trabalho encomendado: Infância e juventudes em movimento: discussões postas pelos 

movimentos sociais 

c) Sessão especial: Os movimentos sociais contemporâneos: características, desafios e 

tendências. Um balanço de junho/2013 a outubro/2015. 

 

6.2 Sugestões para 37ª RN 

Estamos vivendo um momento importante na sociedade brasileira com a emergência de várias 

manifestações e mobilizações que agregam velhos e novos movimentos sociais. Embora possa 

ser precipitada avaliações e apostas quanto aos rumos dessas ações, coloca-se como uma 

perspectiva para a 37ª Reunião ter como eixo temático as mobilizações sociais contemporâneas. 

 

7 – Informes  

A diretoria da Anped indicou a Profa. Maria Antônia Souza do GT 3 para participar da CONEC - 

Comissão Nacional da Educação do Campo junto ao MEC. A primeira reunião ocorreu no dia 25 

de setembro de 2013 e discutiu ações da SECADI no âmbito da educação do campo. Nos dias 26 

e 27 de setembro de 2013 os membros da CONEC acompanharam o Seminário do 

PRONACAMPO, juntamente com 81 secretários municipais de educação do país das escolas 

localizadas no campo com maior número de alunos. 

 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2013. 

 


