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1. Atividades da coordenação como representante do GT18 da ANPEd 

 

1.1 Confintea Brasil +6 

No período de out./2015 a out./ 2017 participamos de várias atividades, entre as 

quais destacamos a atuação como representantes do GT 18 da Anped junto à Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi)/Ministério da 

Educação (MEC), pela Portaria nº 879, de 1º de setembro de 2015, do MEC, que 

instituiu Grupo de Trabalho para planejar e organizar a realização do Seminário 

Internacional de Educação ao Longo da Vida - Confintea Brasil + 6, e pela Portaria nº 

112, de 17 de dezembro de 2015 da Secadi, que instituiu o Grupo de Trabalho da 

Confintea Brasil + 6, para a elaboração do Documento Base da Confintea Brasil + 6, 

organização e realização do balanço da VI Confintea. 

Nesse processo participamos em 10/12/2015, da Audiência Pública no Anexo II 

do Senado Federal, ala Alexandre Costa, plenário 15.7797826. O Grupo de Trabalho da 

Confintea Brasil + 6 designado realizou a sistematização do Documento Nacional 

Preparatório à VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (VI Confintea) – 

versão atualizada na Confintea Brasil + 6 (disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244673POR.pdf), o qual, após discutido 

em todo o Brasil, sob a coordenação dos 27 Fóruns de EJA, foi sistematizado para 

análise e deliberação da versão definitiva ao longo do balanço da VI Confintea Brasil + 

6, no período de 25 a 27/04/2016. 

Para a escrita do documento participamos de várias reuniões na Secadi/MEC, em 

Brasília/DF antes, durante e após a Conferência; no Fórum Social Mundial em Porto 

Alegre, nos dias 20 e 21/01/2016, quando foi realizada a atividade autogestionada 

“Encontro Nacional para consolidar o Documento Nacional Preparatório à VI 

Conferência Internacional e Educação de Adultos – Confintea” e o “Seminário 

Internacional Educação ao Longo da Vida - Reunião Nacional Preparatória da Confintea 

Brasil + 6”, proposta pelo Grupo de Trabalho Organizador da Confintea Brasil + 6 / 

MEC-Secadi. 

 

1.2 Redimensionamento da Política Nacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos. 

Atuamos, ainda, como representante do GT 18 da Anped do Grupo de Trabalho 

instituído pelo Ministério da Educação, em 07/12/2015, para contribuir no 

Redimensionamento da Política Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos. Esse Grupo de Trabalho (GT) realizou reuniões em dezembro/2015 e 

janeiro/2016. Contudo, algumas das nossas proposições se confrontaram com aquelas 



defendidas pela Secadi e por outras instituições como o “Sistema S”, no que se refere à 

EJA e à Educação Profissional. 

 

1.3 Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(CNAEJA) 

Representamos o GT 18 da Anped na Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA1) que atua junto à Secadi/MEC a partir de 

nov./2015-2016. Após o golpe que destituiu a Presidenta Dilma Roussef, junto com 

outras entidades, comparecemos a uma reunião convocada pelo governo em exercício, 

mas optamos por não permanecer nessa Comissão, pois, segundo seu Regimento, ela 

deveria ter “[...] atribuições de caráter consultivo e de assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação na formulação e na implementação das políticas e programas para a 

educação de jovens e adultos-EJA” (BRASIL, [2007], p. 01), e percebemos que esse 

governo não pretendia considerar as contribuições da sociedade civil e de 

pesquisadores, mas apenas fazer uso do nome das instituições para reforçar seu 

posicionamento. Um indício desse propósito foi o envio aos membros da Comissão de 

um termo que deveria ser previamente assinado autorizando o uso de sua imagem, 

procedimento que, desde a criação da Comissão, jamais tinha sido adotado. 

 

1.4 Reuniões Científicas Regionais da Anped  

A coordenadora do GT 18 da Anped participou como pesquisadora no apoio ao 

coordenador e ao vice do GT9 da Reunião Científica Regional da Anped Centro-Oeste, 

realizada na Universidade de Brasília (UnB), e como convidada na mesa 6 desse GT, 

discutindo o tema “Trabalho e Educação Popular: Diálogo e Pesquisas com EJA, 

Educação do Campo e Movimentos Sociais”, realizada no dia 09/11/2016. A vice 

coordenadora participou da organização da Reunião Científica Regional da Anped 

Sudeste, sendo eleita, na ocasião, coordenadora do Forpred Sudeste, função que 

cumpriu até o final de seu mandato como coordenadora do Programa de Pós-graduação 

em Educação: Conhecimento e Inclusão Social da UFMG.  

De uma maneira geral, houve participação ativa dos membros do GT 18 nas 

reuniões científicas regionais da Anped, realizadas em 2016. 

 

1.5 Preparação da 38ª Reunião Anual da Anped 

Em agosto coerente com as sugestões do relatório do GT 18 da Reunião Anual 

da Anped Nacional anterior, realizamos discussões online visando à preparação da 38ª 

Reunião Anual da Anped e ficou deliberado, em consonância com as ponderações no 

decorrer da avaliação do GT em 2015, das discussões do GT em 2016 e do contexto em 

que nos encontramos, que o tema do trabalho encomendado seria “Políticas de EJA 

implementadas nos últimos 20 anos e uma leitura no campo das políticas do novo 

cenário”, tendo como convidada a Profª. Drª.  Maria Margarida Machado. Quanto ao 

minicurso do GT 18, reportando ao relatório da Reunião Anual anterior, a 

avaliação/proposta é que se desse continuidade às discussões sobre pesquisa, trazendo 

as questões metodológicas de pesquisa na EJA, abordando questões relacionadas ao 

tratamento dos dados, à identificação dos  sujeitos; à busca de  novas fontes; à 

emergência de novas temáticas, e à adoção de perspectivas etnográficas. Nesse sentido, 

                                                
1 A CNAEJA foi instituída pelo Decreto 4.834, de 8 de setembro de 2003, regulamentada pela Portaria 

MEC 2.645 ,de  24 de setembro de 2003, e alterada pelo Decreto 5.475 de 22 de junho de 2005 e pelo 

Decreto 6.093 de 24 de abril de 2007. 



o tema do minicurso foi assim delineado: “Pesquisa etnográfica: questões 

metodológicas para a pesquisa em EJA, tratamento dos dados, sujeitos, fontes, novas 

temáticas”, tendo sido indicada como convidada a Profa. Dra. Ana Maria Rabelo 

Gomes. 

Participamos, ainda, nos dias 30 e 31 de agosto de 2016, em Curitiba/PR, da 

Reunião dos Coordenadores de Grupos de Trabalho, Forpred Nacional, Fepae Nacional, 

Comitê Científico e Diretoria da Anped, preparatória da 38ª Reunião Anual da Anped, 

quando discutimos e, em acordo com os demais GTs da subárea, definimos pelas 

sessões especiais: “Contexto nacional e as exigências para a pesquisa em educação” 

(Educação Popular e Educação de Pessoas Jovens e Adultos); “Movimentos sociais e 

ações coletivas: o contexto latino-americano de lutas e resistências: direitos, 

identidades, transformações societárias” (Movimentos Sociais e Educação Ambiental); 

“As políticas da diversidade e enfrentamento das desigualdades” (Gênero e relações 

étnico-raciais). 

Depois dessa reunião preparatória, fizemos contato com o Comitê Científico 

para verificar a permanência de nossas representantes no mesmo, bem como dos ad 

hocs em 2017, e se todos estavam com o pagamento anual junto à Anped atualizado. Os 

seguintes membros confirmaram disposição e cumprimento das exigências para 

participação nesse comitê: 

 

Comitê Científico 

- Titular - Eliane Ribeiro Andrade (UNIRIO)  

- Suplente – Rosa Aparecida Pinheiro (UFSCar) 

Consultores ad hocs para 2016- 2017 

Ana Henrique (IFRN); Edna Castro de Oliveira (UFES); Leôncio Soares (UFMG); 

Elionaldo Julião (UFF); Jane Paiva (UERJ); Márcia Soares de Alvarenga (UERJ/FFP); 

Maria Clara Di Pierro (USP); Marinaide Lima de Queiroz Freitas (UFAL); Maria 

Margarida Machado (UFG); Sandra Sales (UFRRJ); Sérgio Haddad (Ação Educativa). 

Na preparação da 38ª Reunião Anual da Anped, participamos ainda: do 

acompanhamento das atividades de avaliação de trabalhos; da organização da 

programação da 38ª Reunião anual e da organização de sessões especiais da Sub-área. 

 

1.6 Organização do Eixo de Educação de Jovens e Adultos no âmbito do Encontro 

Nacional de Educação Matemática 

A vice-coordenadora do GT 18 ficou responsável pela organização desse eixo, que 

reuniu, no evento realizado em julho de 2016 na UNICSUL, em São Paulo, cerca de 60 

pesquisadores em Educação Matemática de jovens e Adultos de diversas partes do 

Brasil. 

 

2) Publicações do GT 18 

Os membros do GT foram responsáveis por diversas publicações no campo da 

EJA durante o período de 2016-2017. Entre esses variados produtos, destacamos: 

a) Livros:  

 

FREITAS, Antonio de; FREITAS, Marinaide; RIBEIRO, Nadja Naira (Orgs.) Os 

sentidos da formação em rede:  observações sobre as práticas e leitura e das práticas 

dos leitores. Maceió: EDUFAL, 2017 

 



IRELAND, Timothy Denis; SILVA, Eduardo Jorge Lopes da; ARAÚJO, Lindemberg 

Medeiros de; MOURA, Maria José Nascimento (Orgs.). Projeto Escola Zé Peão: relato 

de experiências. João Pessoa, PB: Ideia Editora, 2017.  

Livro foi organizado em comemoração aos 25 anos da experiência do Projeto Escola 

Zé Peão, que contém prefácio do Timothy, Osmar Fávero e Leôncio Soares fizeram o 

posfácio. 

 

Obs.:  

Durante a abertura dos trabalhos do GT 18 na 38ª Reunião Anual da Anped , o Prof. 

Osmar Fávero (UFF) e Gerson Carmo apresentou a pesquisa: Educação Popular: nos 

bastidores da memória: 50 anos de Educação Popular – 1965/2015. DVD. 

CReMEJA - Centro de Referência e Memória da Educação Popular e Educação de 

Jovens e Adultos RJ, que gerou um conjunto de DVDs com depoimentos que resgatam 

a história da EJA e da Educação Popular no Brasil. 

Também durante a Reunião da ANPEd em São Luís, o Prof. Miguel Gonzales Arroyo 

apresentou em sessão do GT seu livro “Passageiros da noite: do trabalho para a EJA”, 

que discute quem são esses jovens e adultos trabalhadores, de onde vêm, onde e como 

vivem, bem como quem são os educadores que trabalham na EJA. 

 

 

b) Capítulos da coletânea “Documentação, Memória e História da Educação no 

Brasil”, publicada pela Anped, com apoio da Secadi/MEC: 

EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: MEMÓRIA E 

HISTÓRIA.Osmar Favero; Elisa Motta 

TECENDO MEMÓRIAS, COMPONDO HISTÓRIAS: NARRATIVAS DE 

SERTANEJOS PARTÍCIPES DAS AÇÕES DO MOBRAL Jailson Costa da Silva; 

Marinaide Lima de Queiroz Freitas 

EM DEFESA DO DIREITO À MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO POPULAR E DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DISPUTA DE UM CENTRO DE 

REFERÊNCIA E MEMÓRIA COMO POLÍTICA PÚBLICA. Jane Paiva  
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS E FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA CAMPANHA 

DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER Fernanda Mayara Sales de 

Aquino; Rosa Aparecida Pinheiro 

 

c) Artigos na Revista Teias. Edição Especial - Dossiê Práticas nas IES de formação 

de professores (inicial e continuada) para a EJA. Nº 17, 2016, publicado em 

decorrência do Concurso nº 001/2016 – FUNAPE/UFG/MEC/SECADI Processo 

nº 49/2016  

 

DOSSIÊ PRÁTICAS NAS IES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (INICIAL E 

CONTINUADA) PARA A EJA 

 Sandra Regina Sales, Jane Paiva (orgs.) 

 

PROPOSTAS PARA IR ALÉM DA “PERSISTÊNCIA DA BURRICE” E OUTRAS 

“IDEIAS ZUMBI” NA EJA  

Sandra Regina Sales, Gustavo Fischman 

 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25059
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25059
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25004
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25004


DA CONCEPÇÃO À PRÁTICA DE FORMAÇÃO INICIAL: A EJA NO 

CURRÍCULO DE PEDAGOGIA 

 Jane Paiva, Fátima Lobato Fernandes 

 

30 ANOS DA EJA NA UFMG - EXTENSÃO, FORMAÇÃO E PESQUISA 

Leôncio José Gomes Soares 

 

CURRÍCULO, SABERES E VIVÊNCIAS DOS PROFESSORES DA EJA: 

RECONFIGURAÇÕES EM UMA ESCOLA DE ASSENTAMENTODivoene Pereira 

Rosa. Aparecida PinheiroCruz 

 

EJA MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES NA 

UNIVERSIDADE  

Edna Castro de Oliveira, Elizangela Ribeiro Fraga, Tatiana de Santana Vieira 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR DA EJA: PRÁTICAS E 

SABERES GERADOS ENTRE UNIVERSIDADE-ESCOLA  

Adriana Cavalcanti dos Santos, Marinaide Lima de Queiroz Freitas, Valéria Campos 

Cavalcante 

 

d) Artigos em outros periódicos: 

Diversos artigos foram publicados por membros do GT em periódicos nacionais e 

estrangeiros, dentre os quais, destacamos: 

 

FONSECA, Maria C. F. R.. El aula como espacio de formación del docente: 

contribuciones de la educación matemática de jóvenes y adulto. Decisio, saberes para la 

acción en educación de adultos, v. 45, p. 47-52, 2016. 

 

HADDAD, Sérgio. Novas formas de ativismo social: o que há por trás das mobilizações 

de rua?. Revista e-Curriculum (PUCSP), v. 14, p. 572-601, 2016. 

 

OLIVEIRA, E. D. ; FREITAS, Marinaide Lima de Queiroz . Da comunidade à escola: 

desvelando práticas culturais (in)visíveis dos sujeitos praticantes pensantes. Revista 

Educação em Questão (Online), v. 54, p. 10, 2016. 

 

OLIVEIRA, I. B. ; PAIVA, JANE ; PASSOS, M. . Currículo em EJA: práticas 

culturais, direito de aprender por toda vida e ecologia de saberes. Revista Educação em 

Questão (Online), v. 54, p. 113-134, 2016. 

 

RIBEIRO, Eliane. Juventude no Brasil: rumos da política. Revista de ciencias sociales 

de La universidad del Uruguay - RECSO, v. 38, p. 24, 2016. 

 

RODRIGUES, W. S. ; OLIVEIRA, E. D. ; FREITAS, Marinaide Lima de Queiroz . 

Práticas culturais no livro didático da EJA: a tv como limitação do conhecimento. EJA 

em Debate, v. 8, p. 9, 2016. 

 

Diversos trabalhos foram publicados em anais, dentre os quais, destacamos: 

 

COSTA, Cláudia Borges; MACHADO, Maria Margarida; RODRIGUES, Maria Emilia 

de Castro. Trabalhadoras em confecções - o tecido, a linha a costura, o trabalho e o 

sonho de retorno à escola In: XV Congreso Nacional de Educación Comparada: 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25007
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25007
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25013
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25029
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25029
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25012
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25012
http://lattes.cnpq.br/2605895454297792
http://lattes.cnpq.br/5766441805995117
http://lattes.cnpq.br/0071320780387060
http://lattes.cnpq.br/0071320780387060


ciudadanía mundial y educación para el desarrollo. Una mirada internacional. Sevilla: 

Sociedad Española de Educación Comparada y Universidad Pablo de Olavide, 16 - 18 

noviembre 2016 - ISBN: 978 – 84 – 608 – 9828 – 3 

 

PAIVA, Jane; FERREIRA, Márcia Gomes; VIANNA, Cátia Maria V. Educação ao 

longo da vida em arte e cultura. In: NACIF, Paulo Gabriel Soledade; QUEIROZ, 

Arlindo Cavalcanti de; GOMES, Lêda Maria; ROCHA, Rosimere Gomes. Coletânea de 

Textos CONFINTEA Brasil + 6. Tema central e oficinas temáticas. Brasília: MEC, 

2016. p. 301-314. ISBN 9788560331543. 

  

f) Entrevistas 

 

Destacam-se ainda as entrevistas gravadas para a página da ANPEd:  

- Jane Paiva: http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-jane-paiva-uerj-educacao-

de-jovens-e-adultos-eja 

- Maria Clara Di Pierro: http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-maria-clara-de-

pierro-usp-educacao-de-jovens-e-adultos-eja. 

 

3) Atividades coletivas do GT no período: 

 

A dinâmica de trabalho no GT usufruiu das possibilidades da comunicação online para 

discussão de temas e tomadas de decisão coletivas. Entre as discussões travadas via 

email, destacamos: 

 

- Discussão online sobre a participação do GT na reunião convocada pela equipe do 

governo em exercício. 

- Discussão online sobre a reformulação da página do GT no site da Anped. 

- Discussão online Indicação do Professor Sérgio Haddad ao Prêmio Nilton Fischer. 

 

4) Participação de membros do GT em atividades de representação da ANPED. 

 

- Representação do GT 18 da Anped junto à Secadi/MEC, pela Portaria nº 879, de 1º de 

setembro de 2015/MEC, do Grupo de Trabalho para planejar e organizar a realização do 

Seminário Internacional de Educação ao Longo da Vida - Confintea Brasil + 6; e 

Portaria nº 112, de 17 de dezembro de 2015 da Secadi/MEC, do Grupo de Trabalho da 

Confintea Brasil + 6, para a elaboração do Documento Base da Confintea Brasil + 6, 

organização e realização do balanço da VI Confintea, out./2015 a dez./2016. 

- Participação da Audiência Pública no Anexo II do Senado Federal, ala Alexandre 

Costa, plenário 15.7797826, em  10/12/2015, 

- Participação no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre: atividade autogestionada 

“Encontro Nacional para consolidar o Documento Nacional Preparatório à VI 

Conferência Internacional e Educação de Adultos – Confintea”; “Seminário 

Internacional Educação ao Longo da Vida - Reunião Nacional Preparatória da Confintea 

Brasil + 6”, em  20 e 21/01/2016, 

- Participação no Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério da Educação, em 

07/12/2015, para contribuir no Redimensionamento da Política Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. 

http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-jane-paiva-uerj-educacao-de-jovens-e-adultos-eja
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-jane-paiva-uerj-educacao-de-jovens-e-adultos-eja
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-maria-clara-de-pierro-usp-educacao-de-jovens-e-adultos-eja
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-maria-clara-de-pierro-usp-educacao-de-jovens-e-adultos-eja


- Representação do GT 18 da Anped na Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA2) que atua junto à Secadi/MEC a partir de 

nov./2015-2016. Em 2016 participamos de uma reunião junto à Secadi, na CNAEJA, e 

em 2017 não participamos de nenhuma atividade nesta Comissão por deliberação do GT 

em diálogo com a diretoria da Anped. 

5) Atividades do GT 18 durante a 38ª. Reunião Anual da ANPEd 

Durante a reunião participaram das sessões do GT 18, 109 inscritos. 

Foram submetidos 45trabalhos, sendo que 11 não foram aceitos por quebra 

de anonimato ou forma. No confronto da avaliação dos ad hoc e do Comitê Científico 

observaram-se 10incongruências. O resultado final da avaliação dos trabalhos foi: 17 

trabalhos aceitos; 17 trabalhos não aceitos. Todos os trabalhos do GT 18 aprovados para 

a 38ª Reunião Anual da Anped foram apresentados. 

Além da realização das sessões de apresentação de trabalhos aprovados, 

trabalhos encomendados, mini curso do GT, que foi ministrado pela profa. Ana Paula 

Vencato, e das sessões promovidas em articulação com a subárea, realizou-se, ainda, a 

reunião de avaliação e planejamento do GT, na qual foram eleitas para coordenação do 

GT 18 no período de out.2017- out./2019 as professoras:  

Coordenação – Maria Conceição Ferreira Reis Fonseca (UFMG) 

Vice coordenação – Ana Lúcia Sarmento Henrique (IFRN) 

 

Também foram indicadas para representação do GT 18 no Comitê Científico as 

professoras  

Eliane Ribeiro Andrade (UNIRIO)   

Rosa Aparecida Pinheiro (UFSCar) 

 

O conjunto de pareceristas ad-hoc ficou assim composto:  

Edna Castro de Oliveira (UFES) 

Leôncio Soares (UFMG) 

Elionaldo Julião (UFF) 

Jane Paiva (UERJ) 

Márcia Soares de Alvarenga (UERJ/FFP) 

Maria Clara Di Pierro (USP) 

Marinaide Lima de Queiroz Freitas (UFAL) 

Maria Margarida Machado (UFG)  

Sandra Sales (UFRRJ) 

Sérgio Haddad (Ação Educativa)  

 

Na reunião de avaliação também se discutiram: 

 

a) Moções para submeter à assembléia: 

- Repúdio aos ataques à democracia e ao direito à educação 

- Apoio à luta pela manutenção das condições de funcionamento e qualidade da 

UERJ 

                                                
2 A CNAEJA foi instituída pelo Decreto 4.834, de 8 de setembro de 2003, regulamentada pela Portaria 

MEC 2.645 ,de  24 de setembro de 2003, e alterada pelo Decreto 5.475 de 22 de junho de 2005 e pelo 

Decreto 6.093 de 24 de abril de 2007. 



- (GT9) Repúdio ao processo de criminalização dos servidores e alunos  que 

mediaram as ocupações 

-Repúdio à situação da EJA 

 

b) A instituição de uma Comissão para apoiar as atividades do GT nas Anpeds 

regionais com vistas a viabilizar a constituição de um grupo de trabalho que 

tenha sua representatividade nas regionais  

Indicaram-se alguns nomes: 

Norte: Conceição (UFPA) 

Nordeste: Marinaide, Dorinah , Amilton, Edite, Ana 

Centro Oeste: Margarida, Maria Emilia, Cláudia, Clarisse, Marcia 

Sudeste: Edna, Jane, Regina, Rosa, Fátima, Marcia, Sandra, Lili, Conceição, 

Valeria 

Sul: Cida, Sonia, Adriano 

 

 

Além disso, motivado pelas discussões trazidas pelos representantes no 

Comitê Científico, o GT discutiu a questão das formas de submissão de trabalhos e 

também de sua apresentação, não se chegando, porém a um consenso a respeito. 

 

c)  Avaliação da 38ª. Reunião Nacional e propostas do GT 18 para a próxima 

Reunião Nacional 

Foi avaliado positivamente o Trabalho encomendado, e destacou-se o modo de 

composição das sessões de apresentação de trabalhos, bem como a qualidade das 

apresentações, o que teria favorecido a consist~encia das discussões. 

O minicurso, ministrado pela Profa. Ana Paula Vencato foi avaliado muito 

positivamente, considerando-se, inclusive a dinâmica estabelecida, que permitiu 

contribuições e discussões entre os participantes. 

 

 Na Avaliação geral do evento, foi dado destaque à sessão de abertura com a 

Conferência da professora Nilma Lino Gomes (oportuna, consciente, corajosa) e à 

sessão em Homenagem a Nilton Fisher. Observou-se ainda que as atividades do GT, de 

uma maneira geral, foram mais participativas e viabilizaram bons debates. Discutiu-se, 

porém, a dinâmica de criação de vínculos entre os participantes das reuniões e como 

constituir esses participantes como efetivamente membros do GT. 

 

Quanto à infra-estrutura da reunião, destacou-se a participação dos 

monitores, não apenas no apoio, mas efetivamente engajando-se nas atividades. Foram 

feitas ponderações sobre o local reservado ao nosso GT que, se por um lado nos legou 

um espaço confortável e amplo, por outro lado nos isolou das demais atividades. Essa 

discussão, porém, foi cotejada pelos argumentos sobre a importância de ocuparmos as 

universidades públicas com as atividades da ANPEd e sobre as condições que essas 

instituições podem oferecer a um evento dessa dimensão. A restrição de opções para 

alimentação foi também uma questão discutida no âmbito dos problemas de infra-

estrutura. 

Quanto às propostas para a próxima reunião, alguns temas foram aventados 

para o mini-curso, ainda na perspectiva da discussão metodológica, como já foi o 

minicurso desenvolvido na 38ª. Reunião. Nessa perspectiva, discutiu-se a possibilidade 

de buscarmos a parceria de outros GTs que estejam apresentando demandas 

semelhantes. Os temas levantados foram: Neurociência e aprendizagem; tecnologia; 



História oral/ Pesquisas narrativas/ autobiografias; Uso da imagem como fontes; Fontes 

orais e imagens como fontes; Trabalhando a voz do outro  

Quanto ao Trabalho encomendado a ideia seria que algum membro do GT 

pudesse organizar um balanço das abordagens teórico-metodológicas que estão sendo 

mobilizadas nos trabalhos. Foi indicada a profa. Márcia Alvarenga que buscaria uma 

parceria para elaboração desse balanço.  

Sobre a Sessão especial, a coordenação ficou incumbida de fazer contatos 

com outros grupos, mas já levando alguma proposta, de modo que o GT possa, ao 

contrário do que ocorreu na 38ª. Reunião, encabeçar alguma das sessões. O tema 

proposto foi: Desigualdade e interdição ao direito à Educação: vozes dos sujeitos 

 

E alguns nomes foram levantados: 

Daniel Sarmento (direito como dignidade humana) 

Miguel Arroyo 

Jane Paiva 

 

Foi feita a proposta de que representantes dos sujeitos sobre os quais temos 

falado e escrito tivessem assento à mesa e oportunidade para falar de si. 

O tempo de discussão para as definições sobre a próxima Reunião foi escasso, 

mas foram discutidas ainda possibilidades de atividades conjuntas com outros GTs, 

ainda que não da mesma subárea.  


