
 

 

 

ANPEd: 30 ANOS DE PESQUISA E COMPROMISSO SOCIAL 

 

REUNIÃO ANUAL 2007 

 

 

GT 06 – EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Coordenador;    Jadir de Morais Pessoa (UFG) 

b) Vice-coordenador.    Luiz Gonzaga Gonçalves (UFPB) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes; Ao todo passaram 107 pessoas pelo GT, perfazendo uma média diária 

de 35 participantes, embora a freqüência entre os dias não tenha sido uniforme: 81 

assinaram a lista no primeiro dia (que teve sessões de manhã e à tarde), 54 

assinaram no segundo e 34 assinaram no terceiro dia. 

 

b)  Instituições Representadas.  (46 instituições)  FEEVALE-RS; FME/Niterói; IPF; 

NAEA/UFPA; PERJ; PUCRJ; PUCRS; SEMED-MG; SMCD; SME/Rio; UCDB; UCM; 

UCP; UEMG; UENF; UEPB; UEPG; UERJ; UFBA; UFES; UFF; UFG; UFG-Jataí; 

UFLA; UFMG; UFMS; UFPB; UFPE; UFPe; UFPEL; UFPR; UFRGS; UFRJ; UFRRJ; 

UFSC; UFSCar; UMGRANRIO; UNEB; UNIJUÍ; UNILASALLE; UNIPLAC; UNIRIO; 

UNISC; UNISINOS; UNIUBE; USP;  

 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais; O GT não era proponente 

b) Trabalhos Encomendados; Foi encomendado um e aconteceu como previsto 

c) Comunicações Orais; Faltou o autor de um trabalho, que foi substituído pelo 

primeiro excedente 
d)  Minicursos; Aconteceu como previsto 

e) Avaliação do GT. 

 

a)O serviço de apoio e relação com a Secretaria funcionaram muito bem;  

b) houve recomendação quanto ao cuidado que se deve ter ao se fazer o debate com os 

trabalhos apresentados – não fazer crítica à pessoa; 



 

c) Houve reclamação quanto à sala sem janelas; 

d) O GT teve como ponto alto o Trabalho Encomendado sobre a contribuição de Victor 

Vincent Valla à fundação, construção e produção do GT. E foi muito importante o suporte 

oferecido pela Diretoria da ANPEd para que o Valla pudesse estar presente na Sessão de 

apresentação do trabalho. Os membros presentes ao GT explicitaram agradecimento à 

Diretoria por isso. 

 

 

4 – Programação 2008/Sugestões para 31ª RA/Encaminhamentos 

 

Mini-Curso: Encomendado. A Educação Popular numa interlocução latino-americana; e 

ficou a cargo de Elza Maria Fonseca Falkembach (UNIJUI) e Reinaldo Matias Fleury 

(UFSC). 

 

Trabalhos Encomendados: Dois trabalhos que tenham como eixo a VIDA: 1) Memória da 

Educação Popular no Brasil, a ser organizado por Eymard Mourão Vasconcelos (UFPB); 2) 

Educação Popular na atualidade, a ser organizado por Elisa Gonsalves (UFPB). 

 

Sessão Especial: A ser organizada em conjunto com o GT de Educação Ambiental. De 

nossa parte, ficou expressa a importância de que a Sessão Especial expresse a vida como 

centralidade ética (+ cultura popular). 

 

5 – Eleições no GT 

 

Não houve nenhuma alteração em relação aos componentes do GT nessas funções, na 30ª 

RA 

 

a) Coordenação (se for o caso); 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico; 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008. 

 

6 – Avaliação da Reunião 

 

Não foi possível fazer nenhuma avaliação, além do formulário que foi distribuído para 

preenchimento no último dia. 

 


