
 
 

RELATÓRIO DA 30ª REUNIÃO ANUAL 

7 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 

 

I - IDENTIFICAÇÃO: 

NOME DO GT: Movimentos Sociais e Educação 

No.  03 

COORDENADORA: Sonia Aparecida Branco Beltrame 

VICE-COORDENADOR: Juarez Dayrell 

 

II – CARACTERIZAÇÃO: 

O número médio de participantes do GT em 2007 foi de 60, sendo que 70% 

participaram da maior parte dos encontros e atividades do GT. 

Instituições representadas no GT: Não é possível enumerar todas as instituições, mas 

entre elas cabe destaque: UFF, UERJ, PUC/RJ, PUC/RIO, UFES, CEFETE/RJ, 

UNIJUÍ, UFSCar, UFG, UTP, UFRR, USP, UFAM, UFRGS, Universidade de Lisboa, 

UFMG, ANDES/SN, PM CAXAMBU, UNIPLAC, UNISINOS, 2ª CRE DO RIO/RJ. 

 

III – RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES PROGRAMADAS E AS ATIVIDADES 

EFETIVAMENTE REALIZADAS PELO GT 

Para a 30ª RA o GT 03 organizou sessões de apresentação de Trabalhos; um Pôster; 

uma Sessão Especial, um Trabalho Encomendado 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 no GT. 

Todos os trabalhos e pôsteres foram devidamente apresentados conforme estipulado 

previamente, não havendo falta ou imprevistos que justificassem a mudança da nossa 

programação. 

Seguindo a avaliação dos anos anteriores, 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 excelente desempenho no mini-curso oferecido pelo GT, 

intitulado: “O Indivíduo na Contemporaneidade e a Educação.” Destacamos o grande 

número de participantes no mini-curso. 



 

A Sessão Especial “Pesquisa acadêmica, vida cotidiana e juventude: desafios 

sociológicos,” organizada pelo GT contou com grande audiência e recebeu muitos 

elogios dos participantes. Contamos com a parceria e o apoio dos GTs  06, 09, 12, 18 e 

22, para sua realização. 

O Trabalho Encomendado possibilitou uma discussão valiosa para a Avaliação do GT 

PROGRAMAÇÃO PREVISTA E DESENVOLVIDA 

 

GT03 – Movimentos Sociais e Educação 

  

Coordenadora: Sônia Aparecida Branco Beltrame (UFSC) 

Vice-Coordenador: Juarez Tarcísio Dayrell (UFMG) 

Representante no Comitê Científico: Elmir de Almeida (USP) 

  

Local: Sala Lambari – Hotel Glória 

  

Segunda-Feira – 08 de Outubro 

  

Horário Atividade 

  

08h00min – 

12h00min 

  

Apresentação de Trabalhos 

  

Coordenadora e Debatedora: Elaine Monteiro (UFF) 

  

A expansão do ensino fundamental e a escolarização dos jovens pobres: 

uma análise de trajetórias institucionais 

Mônica Dias Peregrino Ferreira(UERJ) 

  

Movimentos sociais e coletivos libertários: reflexões sobre a autogestão 

Sandro Soares de Souza (UFC) 

  

Nada sobre nós sem nós, mas nós quem? Posicionamento de universitários 

„com deficiência‟ sobre políticas de ação afirmativa 

Patrícia Monteiro Lacerda (PUC-Rio) 

  

  

12:00 – 14:00 

  

  

Intervalo 

  

14:00 – 17:00 
  

Apresentação de Trabalhos 

  

Coordenadora e Debatedora: Luiza Mitiko Yshiguro Camacho (UFES) 

  

Juventude, pobreza e ações socioeducativas no Brasil. 

Juarez Tarcísio Dayrell (UFMG) 

Juliana Batista dos Reis (UFSCar) 

  

As práticas do movimento cooperativo como lugares de educação 



 

Walter Frantz (UNIJUI) 

Paulo Alfredo Schönardie (UNIJUI) 

  

Ações públicas para jovens na cidade: o caso de Niterói 

Paulo César Rodrigues Carrano (UFF) 

  

  

17:00 – 18:00 
Exposição dos Pôsteres 

  

A música na socialização das Meninas de Sinhá 

Thais Nogueira Gil (UFMG) 

  

  

18:00 – 20:00 

  

  

Minicurso 

  

O indivíduo na contemporaneidade e a educação 

Luiz Alberto Oliveira Gonçalves (UFMG) 

  

  

  
  

 

  

Terça-Feira – 09 de Outubro 

  

Horário Atividade 

  

08:00 – 12:00 
  

Trabalho Encomendado 

  
Juventudes, Movimentos Sociais, Ações Coletivas e Educação 

Nilton Bueno Fischer (UFRGS) 

  

  
12:00 – 14:00 

  
Intervalo 

  

  
14:00 – 17:00 

  
Sessões Especiais 

  

  
17:00 – 18:00 

  

Apresentação de Pôsteres 

  

A música na socialização das Meninas de Sinhá 

Thais Nogueira Gil (UFMG) 

  

  

18:00 – 20:00 

  

  

Mini-curso 

  

O indivíduo na contemporaneidade e a educação 

Luiz Alberto Oliveira Gonçalves (UFMG) 

  

  



 

Quarta-Feira – 10 de Outubro 

  

Horário Atividade 

  
08:00-12:00 

  

  

Apresentação de Trabalhos 
  

Coordenadora e Debatedora: Sabrina Moehlecke (UFRJ) 

  

Cultura infantil no espaço público 

Samy Lansky (UFG) 

  

Pesquisa, educação e luta indígena: a experiência Sateré-Mawé 

Valeria Augusta Cerqueira de Medeiros Weigel (UFAM) 

  

  

 

  

AVALIAÇÃO DO GT 

  

  

  

PLANEJAMENTO PARA A 31ª RA 

  

  
 

IV PROGRAMAÇÃO 2008/SUGESTÕES PARA a 31ª RA/ENCAMINHAMENTOS 

 

Na discussão sobre a programação da próxima RA, foi ressaltada a necessidade de 

propor um debate articulado com os  GTs afins, ou seja, criar um espaço de diálogo com 

os GTs Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, Educação Popular e Afro-

brasileiros e Educação. 

A proposta é que se organize uma Sessão Especial, com um título que abranja todas 

essas temáticas. Seria um espaço de conexão com a produção teórica que existe sobre 

Movimentos Sociais nas suas diversas abordagens, evidenciando o que é comum e o 

que diferencia esses movimentos. A proposta seria analisar os movimentos sociais e as 

políticas públicas enfocando as óticas de cada um desses GTs. 

Para o Trabalho Encomendado sugeriu-se uma discussão a respeito dos Movimentos 

Sociais sob várias abordagens. Para tanto, indicou-se a organização de uma mesa 

composta pelos seguintes pesquisadores: Miguel Arroyo, Nilton Bueno Fischer e Luiz 

Alberto Gonçalvez. 

O Mini-curso deveria dar continuidade a essa discussão sobre os Movimentos Sociais. 

As indicações de nomes ficaram entre Miguel Arroyo e Nilton Bueno Fischer. 

 

 

 

V- ELEIÇÕES NO GT  



 

 

A Coordenação e a Vice-coordenação permanecem as mesmas até a  RA de 2008. 

Os consultores ad hoc foram substituídos. o comitê científico também sofreu 

modificações. A nominata geral dos representantes do GT segue abaixo: 

 

. Coordenação 

Sonia A. B. Beltrame UFSC soniabel@terra.com.br (048) 32341598 

(48) 91217897 

JuarezDayrell UFMG juareztd@uol.com.br (031) 34995329 

 

. Consultores  ad hoc 

Lucia Helena A. 

Leite 

UFMG/DAE/FAE lualvarez@terra.com.br (031) 34995324 

Antonio Munarim UFSC munarim@ced.ufsc.br (048) 37219245 

Rogério Cunha 

Campos 

UFMG roge@dedalus.lcc.ufmg.br  

Olga Durand UFSC olgadumu@terra.com.br (048) 37219245 

Mônica Dias 

Peregrino Ferreira 

UERJ Mônica.peregrino@terra.co.br (021)96331014 

 

. Membros indicados para o Comitê Científico 

Luiza Mitiko Y. 

Camacho 

UFES luizacamacho@yahoo.com.br (27) 33352547 

(27)  33274933 

Elmir Almeida USP Ribeirão Preto elmiral@uol.com.br (16) 72164300 

 

SUGESTÕES 

Nas propostas para a 31ª RA sugeriu-se a manutenção e o incentivo ao crescimento dos 

pôsteres e trabalhos. Essa sugestão deve-se ao fato de neste ano de 2007 o GT ter 

selecionado 08 pôsteres, considerado um número baixo. 

A finalização do site do GT e a alimentação do mesmo com as discussões do Grupo, 

foram compromissos assumidos pelos presentes. 

Sugeriu-se que para a 31ª RA, os textos dos trabalhos completos sejam disponibilizados 

no portal da Anped, com maior antecedência, para facilitar o trabalho dos debatedores. 

Com relação às Sessões Especiais, sugeriu-se que haja uma melhor distribuição dos 

horários das mesmas evitando-se que a maioria delas aconteça concomitantemente. 



 

Questionou-se também o alto preço das inscrições na RA, bem como anuidade. 

Outro ponto levantado foi o tempo longo entre a inscrição do trabalho e a sua 

apresentação na RA, nesse longo período a pesquisa pode tomar outros rumos. 

Sugeriu-se que houvesse uma reunião entre os pareceristas ad hoc com o comitê 

científico, para esclarecimentos sobre  a   avaliação dos trabalhos.     


