
Alfenas/MG e Belo Horizonte/MG, 10 de março de 2021

Querido Juarez,

No dia 05 de março nosso Grupo de Trabalho 03 (GT03) – Movimentos sociais, sujeitos e processos
educativos, da ANPEd, reuniu-se numa das atividades previstas para o II Encontro Nacional do
GT03, e lemos/ouvimos atentamente a belíssima carta de despedida que você nos enviou.

Sua  Carta,  dirigida  aos  Amigos  do  GT03,  gerou  sentimentos  de  carinho,  gratidão,  alegria  e
saudades, já que ela relatava sua marcante trajetória em nosso GT, sua enorme contribuição na
formação  de  pesquisadores  e  pesquisadores,  na  produção  de  conhecimentos  sobre  juventude  e
educação e na atuação político-pedagógica e extensionista na construção e direção do Observatório
da Juventude, bem como sua despedida da ANPEd e do próprio GT03. Mais que tudo, sua carta nos
falava de você, de sua humana capacidade de viver e reinventar-se. Sim, porque soubemos do justo
motivo que te fez ausentar-se da reunião. 

Em resposta, queremos registrar nossa gratidão a você, como amigas, amigos, parceiras, parceiros,
estudantes no GT e em tantos programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, durante tantos
anos de sua marcante, inesquecível atuação. Especificamente em relação ao GT03, comentamos
sobre o quanto ajudou a mantê-lo vivo e atuante durante tantos anos, trazendo novas pessoas para
compor o GT, recebendo novos membros de braços abertos – como nós, que escrevemos esta Carta
– e atuando de modo decisivo no desenho atual do GT03, que deseja ser cada vez mais inclusivo,
dialógico e democrático, nesta confluência entre ações coletivas, sujeitos da educação e processos
formativos. Enquanto lutamos para preservar os direitos à educação, na verdade, todos os direitos
sociais e a própria democracia, fazendo do GT03 e da própria ANPEd uma organização na linha de
frente  contra  tantos  desmandos  e  retrocessos,  nos  lembramos  de  você,  de  sua  figura  gentil,
acolhedora e sempre incisiva na defesa das juventudes. Sabemos que continuas, como sempre, ativo
e ativista, engajado em novos movimentos sociais e lutas emancipatórias no lugar onde mora.

O GT agradece  toda  sua  contribuição,  mas  não aceita  totalmente  seu  pedido  de  desligamento.
Sabemos que poderemos sempre contar com seu companheirismo e sua contribuição, ainda que de
modo pontual e intermitente, reconhecendo que esse é um tempo que dedicas ao merecido descanso
e empenho em novas lutas. Além da entrevista que fará com o Miguel Arroyo por esses dias, já
aproveitamos para convidá-lo para escrever um Posfácio para um livro que o GT está preparando,
uma antologia  sobre  a  nossa  produção  ao  longo  dessa  última  década.  Em breve  tomaremos  a
liberdade de contatá-lo para conversarmos mais detalhadamente. Será muito bom se puder aceitar
também esse convite.

Gratidão e até breve!

Abraços.

Luís Antonio Groppo (Coordenador do GT03) e Licinia Maria Correa (vice-coordenadora do GT03,
em nome dos “”Amigos do GT”.


