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GT 03 Movimentos Sociais e Educação
Coordenadora:
Sonia Aparecida Branco Beltrame(UFSC)
Vice-Coordenador:
Juarez Tarcisio Dayrell(UFMG)
Representante no Comitê Científico:
Luiza Mítico Camacho(UFES)
O GT - Movimentos Sociais e Educação - procurou manter, ao longo de
sua existência, vínculos diretos com as demandas dos movimentos sociais,
bem como o intercâmbio entre pesquisadores em diferentes estágios da sua
formação, oriundos de diferentes Programas e regiões do Brasil.
A produção acadêmica da área revela a contribuição do GT03 para o
desenvolvimento de estudos e pesquisas voltadas para a ampliação dos
direitos e para a compreensão das lutas sociais, rurais e urbanas, que
envolvem a superação das desigualdades sociais, políticas, sexuais,
geracionais e de gênero no âmbito das políticas e práticas educativas.
A reconhecida produção acadêmica de seus membros, amplamente
divulgada em publicações e reuniões científicas de âmbito nacional e
internacional, soma-se à presença em programas de avaliação e
acompanhamentos de bolsas relativas às temáticas priorizadas pelo GT,
entre eles a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP).
O GT vem marcando presença no debate nacional e internacional por meio
da participação de seus integrantes junto a eventos científicos tais como
reuniões, simpósios, colóquios e seminários.
Nas atividades desenvolvidas pelo GT destacamos a participação de
pesquisadores em eventos científicos nacionais e internacionais.
A organização interna do GT para a programação da 31ª Reunião Anual
demandou muitos contatos da coordenação e vice-coordenação. Foi
mantida intensa correspondência com o grupo para as definições da
programação. Realizaram-se também muitos contatos com pesquisadores
nacionais visando à organização de uma Sessão Especial e um Mini-Curso
sobre temas que envolvem os pesquisadores do GT.
Merece destaque a articulação entre os GTs para a organização de uma
Sessão Especial intitulada “Movimentos Sociais: os desafios nas suas
diversas expressões,” reunindo os GTs: Educação Popular, Educação
Ambiental, Afro-brasileiros e Educação, Gênero e Sexualidade.
A idéia surgiu nas discussões do nosso GT, e justamente na ocasião em que
se indicavam as propostas para a Reunião Anual de 2008, sentiu-se a

necessidade de dialogar com os outros GTs que interagem com sujeitos
coletivos organizados.
Dessa maneira, os grupos encaminharam para a mesa as seguintes
proposições para debate:
- como se caracterizam as ações coletivas nas suas diversas especificidades;
- como está se desenvolvendo a discussão dos movimentos sociais nos
GTs;
- em que ótica se encaminham as reflexões sobre os movimentos sociais
nos GTs de movimentos específicos.
Nas atividades rotineiras do GT foram mantidos contatos com
pesquisadores da área que procuram informações sobre as pesquisas e
publicações dos seus integrantes.

