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A produção acadêmica da área revela a contribuição do GT – Movimentos 

Sociais e Educação 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. 

 Merecem destaque o Simpósio CIUTAT realizado em Barcelona, Espanha 

em outubro de 2006; o Seminário, Jovens: Temas da Actualidade; e 

Agenda de Investigação: dilemas e desafios, promovido pelo Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal, em dezembro de 

2006; Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, realizado em 

Recife, maio de 2007; Reunião de Antropologia do Mercosul, realizado em 

Porto Alegre, julho 2007; Congresso da Associação Latino Americana de 

Sociologia-ALAS realizado em Guadalajara- México em agosto de 2007. 

 

A organização interna do GT para a programação da 30ª 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 e estrangeiros visando a realização de uma Sessão Especial e um 

Mini-Curso sobre temas que envolvem os pesquisadores do GT. 

Nas atividades rotineiras do GT foram mantidos contatos com 

pesquisadores da área que procuram informações sobre as pesquisas e 

publicações dos seus integrantes. 
 


