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RELATÓRIO DA 28ª REUNIÃO ANUAL
16 A 19 DE OUTUBRO DE 2005
I - IDENTIFICAÇÃO:
- Nome do GT: Movimentos Sociais e Educação
- Nº 03
- Coordenadora: Cláudia Pereira Vianna
- Vice-coordenadora: Sônia Aparecida Branco Beltrame
II - CARACTERIZAÇÃO
- Nº de Membros no GT em 2005: 100
- Regularidade da Participação dos Membros: 50% participaram da maior parte dos
encontros e atividades do GT
- Instituições representadas no GT: Não é possível enumerar todas, mas entre elas cabe
destaque para Centro Universitário Fundação Santo André, ETEJK-RJ, FEUSP, UDESC,
UFF, UFMG, UFMT, UFP, UFRGS, UFSC, UF-VIÇOSA,UFES, UNICAM,.
III - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO GT

- Organização e participação nas sessões de apresentação de Trabalhos; nas
apresentações de Pôsteres; no Trabalho Encomendado; no Minicurso; nas Sessões
Especiais:
O GT 03 recebeu cinco pôsteres (quase o dobro do ano passado) e 27 trabalhos para
apresentação oral. Os consultores ad hoc aprovaram todos os pôsteres enviados e 20
trabalhos, sendo oito excedentes.
Vários trabalhos caracterizaram-se pela alta qualidade da pesquisa e da exposição e todos
os trabalhos apresentados mantiveram sintonia com os temas priorizados pelo GT. Não
tivemos nenhum problema de avaliação nas subárea de conhecimento à qual se inclui o
GT03, bem como entre o representante do GT no Comitê Científico e os pareceristas adhoc.
Todos os trabalhos e pôsteres foram devidamente apresentados conforme estipulado
previamente, não havendo nenhuma falta ou imprevisto que justificasse a mudança de
nossa programação.
Seguindo a avaliação do ano passado, mantivemos o formato adotado de convidar um
coordenador/debatedor para cada três ou quatro trabalhos apresentados. Apesar da
ausência inesperada, por motivos de saúde, de uma de nossas debatedoras essa dinâmica
foi muito bem avaliada por todos os integrantes do GT, com reiteradas menções para sua
permanência.
Cumprindo o desafio de superarmos os problemas quanto ao minicurso e o trabalho
encomendado propostos para a 27ª RA, na 28ª RA conseguimos um bom desempenho
nas duas atividades.
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O trabalho encomendado contou com a brilhante contribuição da PHD Nelly Stromquist
(University of Southern California) que discorreu sobre o tema Relações de gênero e
políticas públicas de educação na América Latina.
O minicurso Meio ambiente, movimentos sociais e educação na sociedade de riso foi
realizado em parceria com o GT 22, tendo como responsável o Prof. Dr. Pedro Jacobi.
A sessão especial organizada pelo GT teve grande audiência e contou com a parceria e o
apoio de grande parte dos GTs e GEs da Anped, além de ser muito elogiada durante a
avaliação das atividades do GT.

IV – Relação entre o programado e o realizado na 28ª Reunião Anual
Descrição das principais atividades por dia:
HORÁRIO
/ DIA

2a feira

08h30min/
12h30min

3a feira

4a feira

Trabalhos

Trabalhos

Marilena NAKANO (FEUSP) O encontro
solidário de gerações no mundo do trabalho;
Elmir de ALMEIDA (CENTRO UNIV.
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ) Ações públicas
para a juventude de governos locais do
Grande ABC: descompassos entre trajetórias;
Carlos Henrique dos Santos MARTINS
(ETJK-RJ) Os bailes de Charme: espaços de
elaboração de identidades juvenis; Elaine
MONTEIRO (UFF) Reflexões sobre as ações
desenvolvidas pelas Ongs junto a crianças e
adolescentes na cidade do Rio de Janeiro.
Coordenadora/Debatedora: Olga Celestina
da Silva DURAN (UFSC)

Sabrina MOEHLECKE (FEUSP) A
igualdade que perturba a justiça no
mundo moderno: o discurso sobre
ação afirmativa; Lucia Helena Alvarez
LEITE (FE-UFMG) Podemos viver
iguais e diferentes? Escola pública,
movimentos sociais e cidadania; Maria
Cristina CAVALEIRO (CENTRO UNIV.
FUNDAÇÃO
SANTO
ANDRÉ)
Mulheres em movimento: lazer e
educação no espaço urbano.
Coordenador/Debatedor:
Juarez
DAYRELL (UFMG)
Avaliação do GT

14h / 16h

Trabalho Encomendado
Nelly STROMQUIST (University of Southern
California) Relações de gênero e políticas
públicas de educação na América Latina
Coordenadora/Debatedora: Nilton Bueno
FISCHER(UFRGS)
16h às 18h

Sessão Especial
Jean Pierre LEROY (FASE),
Edla de Araújo Soares (UEPE),
Miguel Gonsalez ARROYO (UFMG)
Antônio MUNARIM (SECAD)

Educação do campo: demandas
sociais e desafios políticos
Lourdes Helena SILVA (UF-VIÇOSA) A
educação do campo em foco: avanços e Coordenadora: Cláudia VIANNA
perspectivas da pedagogia da alternância em (FEUSP)
Minas Gerais; Sônia Pereira BARRETO
(CAPES) A experiência de trabalhadores
rurais
no
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento Sustentável: oferta do
Estado e aprendizado da fala.
Coordenador/Debatedor: Sônia Aparecida
Branco BELTRAME (UFSC)

Trabalhos

Trabalhos
Célia Regina VENDRAMINI (UFSC)
Movimentos educativos emancipatórios
em Portugal;
Maria Elizabeth Barros de BARROS
(UFES), Ana Lucia C. HECKERT (UFES),
Sonia Pinto de OLIVEIRA (UFES) Um
“novo” desafio para o movimento sindical:
a saúde como tema e estratégia – o caso
dos docentes/ES; Suely Galli SOARES
(PUC-CAMPINAS/UNICAMP) O terceiro
setor na web, a inclusão social pela
educação,
as
tecnologias
de
comunicação
e
sociabilidade:
o
propagado e o factível.
Coordenadora/Debatedora: Luiza Mitiko
CAMACHO (UFES)
Avaliação do GT

Debate
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Sessão de Pôsteres
Ismenia de Fátima VIEIRA
(UFSC) Educação Indígena: as vozes
Guarani sobre a escola na aldeia;
Sônia Maria da Silva ARAÚJO
(UFP) Cultura e Educação em José
Veríssimo: Apontamentos para a
compreensão da discriminação e do
preconceito étnico no Brasil;
Erineu FOERSTE (UFES) Pedagogia
da Terra: diálogos entre MST e
universidade;
Luiza Mitiko Yshiguro CAMACHO
(UFES)
Caroline
Falco
Reis
FERNANDES (UFES) Celina Keiko
Suguri MOTOKI (UFES) Flávio Corsini
LIRIO (UFES) Pollyana dos SANTOS
(UFES) Um panorama das iniciativas
voltadas para jovens da Região
Metropolitana na Grande VitóriaES
Dulcilene Rodrigues FERNANDES
(UFMT) Formação de Professores
Indígenas: Investigando a Construção
de uma Didática Diferenciada;

Olga Celestina da Silva DURAND
(UFSC), Dóris Regina Marroni FURINI
(UFRGS),
Francisco
CANELLA
(UDESC)
Maria Ubaldina Costa SANCHES
(CFET)
Educação,
Jovens
e

Toxicomania: a visão dos jovens do
Centro Federal de Educação
Tecnológica de Mato Grosso sobre o
consumo de drogas ilícitas.
18h
19h30min

às

Minicurso

Minicurso

Pedro JACOBI (FE-USP) Meio ambiente, Pedro JACOBI (FE-USP) Meio
movimentos sociais e educação na sociedade ambiente, movimentos sociais e
de risco.
educação na sociedade de risco.

Minicurso
Pedro JACOBI (FE-USP) Meio ambiente,
movimentos sociais e educação na
sociedade de risco.

Todas as atividades previstas pelo GT foram realizadas com sucesso, mas sofremos a
ausência de três convidados, todos por motivos de saúde, tendo seus nomes grifados em
vermelho no quadro acima.
V - PROGRAMAÇÃO 2006
Em reunião de avaliação, o GT03, reelegeu a coordenação anterior e votou pela mudança
da vice-coordenação. Alguns dos nomes já indicados consultores ad-hocs foram mantidos e
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outros modificados, o comitê científico também sofreu modificações. Os nomes dos adhocs e das representantes do GT para o Comitê Científico seguem abaixo:


Coordenação
Nome

Cláudia Pereira Vianna
Sônia Aparecida Branco Beltrame


Mail

Fone

FEUSP
UFSC

cpvianna@usp.br
sonia@ced.ufsc.br

(11) 4158-2929
(48) 3331-9245

Consultores ad hoc
Nome

Antônio Munarim
Elaine Monteiro
Marília Pontes Sposito
Maria Tereza Canezin Guimarães

Nilton Bueno Fischer
Olga Celestina da Silva Durand
Sabrina Moehlecke


Instituição

Instituição

Mail

Fone

SECAD

antoniomunarim@mec.gov.br

UFF
USP
Universidade
Católica de
Goiás
UFRGS
UFSC

elaine@vm.uff.br
sposito@usp.br

(61) 21046263
(21) 22251014
(21) 99781637
(11)3815-0194
(62) 32183203
(62) 99789823

niltonbf@terra.com.br
olgadumu@terra.com.br

UFRJ

smoehlecke@yahoo.com

cangui@brturbo.com

(51) 33164136
(48) 3319245
(61) 21046315
(61) 8409-1428

Membro indicado para o Comitê Científico
Nome

Marilena Nakano

Luiza Mitiko Yshiguro Camacho

Instituição
Centro
Universitário
Fundação Santo
André

FFES

Mail

Fone

nakanobd@uol.com.br

(11) 49924772

luizacamacho@yahoo.com.br

(27)33352547

 Atividades programadas para 29ª RA e para o ano de 2005
Sugeriu-se a manutenção e incentivo ao crescimento da apresentação dos pôsteres, um
minicurso sobre educação do campo.
Organização do GT:
A finalização do site do GT, com a ementa e a recuperação da memória de seus integrantes
permanece como tarefa a ser agendada pelo GT. Foi ressaltada também a necessidade de
ênfase nos temas que vêm expressando o principal foco do GT: educação a partir das
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demandas sociais, centradas nos temas: desigualdades social, política, racial, sexual, de
gênero e geração; lutas sociais urbanas e rurais; sujeitos coletivos.
Sugestões para a 29ª RA
1 – Infraestrutura
O GT03 não fez restrições ao retorno da Reunião Anual para Caxambu, mas muitos
participantes lamentaram a dificuldade em relação aos equipamentos, o atraso na instalação
de TV e vídeo e a ausência de DVD e som para a apresentação dos trabalhos.
Quanto a apresentação dos pôsteres, os integrantes do GT entendem que esta deve ser
realizada em um espaço que não seja de passagem, uma sala específica (como a da
exposição de fotos) tendo duração de dois dias com uma hora cada.
2 – Avaliações dos trabalhos
Quanto aos pôsteres o GT solicita sua exposição desde o primeiro dia na própria sala do GT
(se esta continuar como lambari, que dispõe espaço para isso). Também organizará um
espaço de diálogo coletivo com a exposição de um responsável pela apresentação de uma
síntese temática dos posteres, a ser realizado no último dia logo após a apresentação dos
trabalhos.
Quanto ao Comitê Científico o GT pronunciou-se favorável à sua permanência na subárea
em que se encontra atualmente pela afinidade de temas e pelo bom entrosamento que tem
mantido com esses grupos. Não tivemos nenhum problema com a avaliação de nossos
trabalhos, o que evidencia a qualidade dos pareceres produzidos, e entendemos que a
demanda para o GT ficará bem atendida com dois representantes no Comitê.
3 - Projeção de crescimento desejado
O GT03 teve 50% de sócios inscritos entre seus participantes, o que já revela que a política
de incentivo à afiliação de novos sócios junto ao GT e à Anped obteve sucesso e deverá ser
mantida.
4 – Temas para 29ª RA
Para as discussões no GT 03 foram sugeridos temas como “Esfera Pública e Poder Local” ;
“Movimentos Sociais e Diversidade” e também uma Sessão Especial sobre “Juventude e
políticas públicas”.
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