Relato da Reunião de Planejamento do GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos
educativos da ANPEd (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação)
II Encontro Nacional do GT03 da ANPEd
5 de março de 2021, 9h
A reunião foi iniciada às 9h10 e se encerrou às 12h. Aconteceu de forma remota, com o uso do
Google Meet e infraestrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), por meio de seu
Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) e o sistema CAEX da Pró-reitoria de Extensão.
Coordenação da reunião e relatoria por Luís Antonio Groppo
Estiveram presentes 28 pessoas:
Ana Beatriz Gasquez Porelli – Unicamp
Ana Karina Brenner - UERJ
Carolina Nogueira Machado - UFMG
Cecília Maria Ghedini - UNIOESTE
Daniela do Nascimento Rodrigues - PUC-SP
Dirce Zan - Uniamp
Douglas Franco Bortone - UNIFAL-MG
Eduardo Filipe Morais de Aquino - UNIFAL-MG
Élida Lopes Miranda – Universidade Federal de Viçosa
Felipe Tarábola - USP
Iandry Jessica Ferreira Soares - UFMG
Jorddana Rocha de Almeida - UFMG
Kleide Ferreira de Jesus – Universidade Católica Dom Bosco
Leandro Rogério Pinheiro - UFRGS
Licinia Maria Correa – UFMG – vice-coordenadora do GT03
Lucivânia Rodrigues da Silva - UFT
Luís Antonio Groppo – UNIFAL-MG – coordenador do GT03
Maria Antônia de Souza – Universidade Tuiuti do Paraná
Marielle Caroline Melo - UNIFAL-MG
Maurício Perondi - UFRGS
Mirela Figueiredo Iriart - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Paulo Cesar Rodrigues Carrano - UFF
Sebastião Everton de Oliveira - UFMG
Silvanis Dos Reis Borges Pereira - UNITINS
Suely Aparecida Martins - UNIOESTE
Symaira Poliana Nonato - UFMG
Talles Di Serio Zilio - Unesp
Viviane Costa Leite - UFRJ
A reunião foi iniciada com as boas-vindas do coordenador do GT03, Luís Antonio Groppo, e da
vice-coordenadora, Licínia Maria Correa, seguida por uma breve apresentação de todas as pessoas
participantes da reunião. O coordenador explicou os objetivos da reunião, de caráter sobretudo
consultivo, e apresentou os objetivos da reunião e a pauta:
Objetivos da reunião:
• Apresentar as atividades realizadas no âmbito do GT em 2020 e preparar o planejamento
para 2021 e para o futuro;
• Pensar as possibilidades de atuação do GT no âmbito da ANPEd e da própria comunidade
científica e educacional e sociedade civil.
Pauta proposta da reunião
1. Carta de Juarez Dayrell ao GT03.

2. Atividades do GT03 em 2020
3. Coletânea sobre a produção do GT03 na década de 2010
4. 40a Reunião Nacional da ANPEd
5. Perspectivas para o GT03
Foi aberto para a sugestão de outros itens de pauta. Sebastião Everton de Oliveira sugeriu tratar do
canal de comunicação do GT03, que estava incluída no item 2 da pauta.
1. Carta de Juarez Dayrell ao GT03
Foi feita a leitura da Carta de Juarez Dayrell ao GT03, despedindo-se do GT e da ANPEd. A carta se
encontra em anexo.
Encaminhamento: Deliberou-se por uma carta de resposta, com agradecimento e abertura para a
continuidade do diálogo com o GT03.
2. Atividades do GT03 em 2020
Foi feito o relato abaixo pelo coordenador, com base no Relatório do GT03 de 2020 enviado à
Diretoria da ANPEd:
• Principais atividades da coordenação.
– Reuniões com a vice-coordenadora do GT03 para as principais decisões do GT.
– Criação de lista ampliada de e-mails do GT03, a partir de sugestão da Direção da ANPEd,
incluindo todos os e-mails de pessoas que submeteram trabalhos às Reuniões Nacionais da ANPEd
nos últimos anos.
– Divulgação de ações do GT03 e de comunicados da ANPEd por lista de e-mails e redes sociais.
– Proposição e articulações para a realização do II Encontro Nacional do GT03, programado para 4
e 5 de março de 2021 de forma remota.
– Encaminhamento de dois artigos para o Boletim da ANPEd em 2020.
– Participação em reuniões das coordenações dos GTs com a direção nacional da ANPEd (3).
– Consultas a integrantes do GT03 por demanda da ANPEd.
• Atividades coletivas do GT.
– Articulação para proposição do II Encontro Nacional do GT03 em março de 2021.
– Membros do GT03 que publicaram dois artigos no Boletim da ANPEd em 2020:
a) Josefa Alexandrina Martins (UNIFAL-MG); Luís Antonio Groppo (UNIFAL-MG, GT03).
Estudantes, do Ensino Médio, o ENEM e a Covid-19. Publicado no Boletim da ANPEd em
junho/2020.
b) Dirce Zan (Unicamp, GT03) e Nora Krawczyk (Unicamp, GT05). Educação e juventude em sob
forte ameaça. Publicado no Boletim da ANPEd em julho/2020.
– Reuniões de Comissão formada para Chamada de capítulos para e-book do GT03.
– Participação da Coordenação, Vice-coordenação e membros do GT03 como: avaliadores ad-hoc,
coordenadores das Sessões de apresentação de trabalhos e debatedores nas sessões do GT03 na
Reunião Regional Sudeste da ANPEd em 2020. Foram submetidos 44 trabalhos, cerca do dobro do
que foi encaminhado ao GT na Reunião Regional de 2018, o que foi considerado um dado muito
bom. O GT03 foi, ao lado do GT02, o 7o GT com maior número de submissões, com números
próximos aos do GT18 e 15. 33 trabalhos foram aceitos e 11 recusados. Houve 3 recursos, que não
foram atendidos. Considerando autorias e coautorias, tivemos 47 pessoas com trabalhos aprovados
que, em sua grande maioria, vieram do próprio Rio de Janeiro (32, sendo 15 da UNIRIO, 6 da
UFRJ, 5 da UFF, 3 da UNESA e 1 da Fundação Municipal de Educação de Niterói). 6 autorias
foram de São Paulo (2 da USP e 1 para Unicamp, UFSCar, Unifesp e UNITAU), 5 de Minas Gerais
(2 da UNIFAL-MG, 2 da UFP e 1 da UFJF), 3 do Espírito Santo (2 da UFES e 1 da Secretaria

Municipal de Vitória) e 1 coautora era do Norte (UFAM). Em sua grande maioria, com poucas
exceções, os trabalhos comunicavam pesquisas de mestrado e de doutorado em andamento. O GT03
ainda enviou contribuições para a Carta do Rio e fez uma reunião de avaliação do evento, a partir
do qual foi elaborado o relatório do GT03 para a comissão organizadora.
O principal tema debatido foi o canal de comunicação adotado pelo GT03 – listas de e-mails.
Também se tratou do GT03 no Portal da ANPEd e da Biblioteca nesse mesmo portal.
Encaminhamentos:
a) Criação de um grupo de e-mails no Google;
b) Atualizar e alimentar com melhores informações o GT03 no portal da ANPEd, em especial sobre
os grupos de pesquisa vinculados ao GT.
c) Fazer sugestões de melhoria da ferramenta de busca na Biblioteca do Portal da ANPEd na
Internet: colocar opções fechadas para GT.
d) Criar lista de transmissão no WhatsApp para inscritos no GT03 na Reunião Nacional da ANPEd,
de caráter experimental.
3. Coletânea sobre a produção do GT03 na década de 2010
Foi feito o relato abaixo pelo coordenador:
– Demanda de pós-graduandos participantes do GT, diante da perda de valor de trabalhos em
eventos para a avaliação da CAPES;
– Foma de fazer uso dos recursos destinados a cada GT pela ANPEd (R$2.000,00).
– Formação de Comissão (Elmir de Almeida, Leandro Pinheiro, Luís Groppo, Mirela Iriart e
Valéria Wengel)
– Ampliação da ideia do livro como uma antologia sobre a produção do GT03 nos anos 2010.
– Chamada e prorrogação: 16 capítulos submetidos
– Convite para autores de trabalhos encomendados: 4 aceites
– Convite para os palestrantes do II Encontro
– Entrevistas com Marília Spósito e Miguel Arroyo sobre a história do GT03, incluindo a
construção do seu atual formato e nome.
– Apoio da PROEX da UFRGS (Leandro Pinheiro), com R$1.000,00 para revisão e formatação
– Busca de mais apoios, em especial de verba PROAP-Capes para os Programas, para a impressão
de livros ao menos para os autores.
Encaminhamentos:
a) Convidar o Prof. Juarez Dayrell para escrever um posfácio para o livro.
4. 40a Reunião Nacional da ANPEd
O Coordenador passou as seguintes informações e relatos sobre a Reunião:
• Composição do GT para 2019/2021– Eleição no GT
Comitê Científico (Lista Tríplice)
Titular: Maria Antônia Souza (UEPG)
Primeiro Suplente: Diógenes Pinheiro (UNIRIO)
Segundo Suplente: Mirela Figueiredo Iriart (UEFS)
Ad-hocs:
Elmir de Almeida
Mônica Peregrino
Maria Carla Corrochano

Ludmila Cavalcante
Leandro R. Pinheiro
Paulo Carrano
Ana Karina Brenner
Maurício Perondi
Nadia Maciel Falcão
Salomão Hage
Nilda Stecanella
Sônia Fátima Schwendler
Geraldo Leão
Lucinha Alvarez
Juarez Dayrell
Cibele Maria Lima Rodrigues
Felipe Tarábola
Coordenação:
Coordenador: Luis Antonio Groppo (Universidade Federal de Alfenas)
Vice-coordenadora: Licínia Maria Correa (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Formato do evento:
O evento será de modo virtual. Isso foi definido em reunião da diretoria com os GTs no ano
passado.
A diretoria da ANPEd montou uma nova comissão para realizar o evento, que estava previsto para
ser em Belém do Pará.
Haverá algumas atividades prévias, mas as atividades centrais da reunião acontecerão no período de
17 a 22 de outubro de 2021.
O evento terá como tema central os 100 anos do nascimento de Paulo Freire.
• Atividades no GT03 na Reunião
– 1 trabalho encomendado no período da reunião. Como se trata de algo mais complexo, me
antecipei ao nosso Encontro, conversei com a Licínia e colegas da comissão do ebook para pensar
um nome, com base nos temas sugeridos na reunião de Niterói, entre eles: “Repertórios de
formação dos movimentos sociais” e “Juventude, conservadorismo e movimentos sociais no Brasil
atual”. Assim, convidamos Marcelo Kunrath Silva - sugestão do prof. Elmir. Marcelo é professor
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Sociologia. Ele organizou um
interessante material didático para o Ensino Médio sobre movimentos sociais. Solicitei que
preparasse um trabalho sobre movimentos sociais e práticas formativas no Brasil atual. A
abordagem teórica dele privilegia a Teoria do processo político, que tem como principais
representantes Sidney Tarrow e Charles Tilly – abordagem teórica diferente da que costumamos
usar em nosso GT, em que é mais marcante a Teoria dos Novos Movimentos Sociais.
– 1 minicurso prévio à Reunião, em setembro ou outubro. Proposta de minicurso com Miguel
Arroyo e Nilma Lima Gomes sobre a atualidade da Pedagogia do Oprimido e da Indignação.
Sessões Temáticas: articulação com o GT de Educação Popular e o GT Relações Étnico-raciais para
mesa sobre Paulo Freire e os movimentos sociais. Sugeri o nome de bel hooks (EUA), sondei Oscar
Jara (Costa Rica) (sugestão do Leandro) que aceitou. Novas sugestões.
- Também haverá as sessões de trabalhos aprovados e reunião do GT.
- Vão continuar outras atividades já típicas, como painéis e mostra de vídeos.
Foram feitas diversas sugestões de temas e nomes para as Sessões Temáticas e outras atividades que
possam vir a acontecer na reunião.

Encaminhamentos:
a) Aprovação da proposta do minicurso;
b) Indicação do pesquisador mexicano Gonzalo Saraví (gsaravi@ciesas.edu.mx) para Mesa sobre
Movimentos sociais e Paulo Freire, ou para outras Sessões Temáticas;
c) Sugestões de temas que podem ser articulados por nosso GT ou sugeridos para outros GTs: 30
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com indicação do nome de Carmen Maria Craidy;
debate sobre os movimentos sociais de direita ou ações conservadoras; Debate sobre o FUNDEB.
•
5. Perspectivas para o GT03
•
•

Sugestão de Miguel Arroyo: refletir e pesquisar sobre a atuação dos movimentos sociais em
tempos de pandemia, afastamento social e articulação sobretudo via novas TICs (Tecnologia
de Informação e Comunicação).
Como organizar a pesquisa e a pós-graduação em Educação em momentos de pandemia e
necessidade de afastamento social? Possibilidades de atividades remotas e de forma híbrida.
Os desafios das desigualdades, diversidades regionais e locais e exclusões. O desafio de
chegar até os movimentos e sujeitos populares.

Anexo: Carta de Juarez Dayrell ao GT03
Aos amigos do GT Movimentos Sociais.
Venho comunicar o meu afastamento das atividades do GT e da Anped. Desde a minha
aposentadoria em 2016, venho diminuindo gradativamente as minhas atividades acadêmicas. Agora
sinto que chegou o momento de fazer a transição para um novo modo de vida que venho
experimentando, principalmente a partir da pandemia. Esta comunicação é parte do meu rito de
passagem! .
Tomo este passo com a consciência tranquila de quem contribuiu de alguma forma para a ampliação
e consolidação do GT no contexto da Anped. Comecei a participar ainda como estudante da Pós na
década de 80 e sou testemunha do quanto contribuiu para a reflexão acadêmica sobre os
movimentos sociais no Brasil e sua relação com a educação. Tenho o maior orgulho de ter feito
parte deste processo.
Neste momento, me afasto das atividades acadêmicas feliz, consciente da minha contribuição
principalmente no debate nacional em torno da temática da juventude e educação, colaborando para
sensibilizar a sociedade e o poder público em torno dos direitos dos(as) jovens, em especial sobre o
sentido estratégico do investimento na formação das novas gerações. Feliz em ter participado da
criação do Observatório da Juventude, que veio reforçar a centralidade educativa das ações de
extensão articuladas à pesquisa. Feliz também por ter contribuído na formação de tantos jovens,
muitos deles e delas atuais docentes em universidades espalhadas em vários estados do país. E,
destes, destaco duas orientandas que se tornaram professoras da FaE e que já fazem parte deste GT,
expressão de uma nova geração que levará adiante os nossos sonhos de uma educação
emancipadora, comprometida com a justiça social.
Neste momento tenho, também, que agradecer a cada um de vocês por terem me acolhido no GT
desde o início da minha formação e pela convivência amiga nestes anos de trabalho, os quais me
possibilitaram grandes aprendizados. Hoje, simbolicamente, faço a passagem e me abro para viver
mais intensamente novas experiências e descobrir em mim potenciais que até então tive pouco
tempo em investir. Mas sem abandonar o meu compromisso com as lutas pela superação das
desigualdades sociais, por uma sociedade mais justa e democrática, compromisso este que marcou
toda a minha trajetória de vida. Um grande abraço a cada um(a) de vocês, desejando que este GT
continue a contribuir para a formação de novas gerações de pesquisadores(as) que possam levar
adiante estes nossos sonhos.
Juarez Dayrell

