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Na 29ª Reunião Anual a média de participantes nos quatro períodos das apresentações dos 

trabalhos foi de 35 pessoas. As instituições representadas, por estados da federação, foram: 

Rio de Janeiro [UFF, UERJ, UFRRJ, SEMEC/ CAX, FESO/ UFF, UENF, UERJ/ FFJ, EL 

7º CRE/SME]; Rio Grande do Sul [UFRGS, UFSM, UNIJUI, UNISINOS, UERGS] São 

Paulo [UFScar, FEUSP, USP]; Santa Catarina [UNIPLAC, UFSC, UDESC]; Pará [UEPA, 

UFPA]; Mato Grosso do Sul [UFMS, UCDB]; Mato Grosso [UFMT]; Minas Gerais 

[UFMG, UFSJ]; Bahia [UNEB, UFBA]; Paraíba [UFPB]; Paraná [UEPG/PR]; Goiás 

[UFG]. 

Além das apresentações de trabalhos o GT teve presença nas atividades externas, 

participando de três sessões especiais: Currículos e Desconstrução da subalternidade, 

Políticas públicas para a educação no campo; e Trabalho, Movimentos Sociais e Educação 

Popular. Organizou uma Reunião de Intercâmbio Científico sobre “Compromisso político-

social e a ética na pesquisa em educação”. Neste ano, o mini-curso foi por demanda, sendo 

apresentadas duas propostas. Foi selecionado o mini-curso proposto por Eymard 

Vasconcelos (UFPB), com o tema “Espiritualidade na Educação Popular”. Formalmente o 

curso teve 6 inscritos, no entanto, aproximadamente 20 pessoas participaram. 

 

Programação para a 30ª REUNIÃO ANUAL. Em comemoração aos 30 anos da ANPEd 

o GT programou duas atividades: uma Exposição dos 30 anos, com fotos e outros 

documentos; e um Trabalho Encomendado, fazendo um balanço teórico da contribuição de 

Victor Valla à produção do GT. 

 

Para a preparação da Exposição ficou designada a Profa. Elizabeth Tamanini (UNIPLAC). 

Para a preparação do Trabalho Encomendado o GT indicou os seguintes nomes: Eymard 

Mourão Vasconcelos (UFPB), Maria Tereza Tavares Goudard (UERJ/USG) e Reinaldo 

Matias Fleury (UFSC). No desenrolar da construção do texto sobre a contribuição de Victor 

Valla à produção do GT, os três professores designados acharam por bem incluir os nomes 

de Eveline Bertino Algebaile (UERJ) e do próprio Victor Vincent Valla 

(ENSP/FIOCRUZ). O texto final recebeu o seguinte título: “A contribuição de Victor Valla 

ao pensamento da Educação Popular: diferentes olhares”. 

 

Os presentes ao final dos trabalhos do GT em 2006 decidiram também que o Mini-Curso da 

30ª Reunião seria por encomenda, ficando já programado com o seguinte título: “Educação 

Biocêntrica: cuidar da educação, cuidar da vida”. Para o desenvolvimento do Mini-Curso o 

GT acatou a indicação dos seguintes nomes: Elisa Pereira Gonsalves ((UFPB) e Malvina do 



Amaral Dorneles (UFRGS). Posteriormente, no desenvolvimento da preparação as colegas 

encarregadas incluíram as participações especiais de Ana Maria Borges de Sousa e 

Sinfronio Lima. 

 

Para a avaliação dos trabalhos recebidos pelo GT, decidiu-se por manter como pareceristas 

Ad Hoc os seguintes colegas: Reinaldo Matias Fleury (UFSC), Maria Waldenez de Oliveira 

(UFSCar), Eymard Mourão Vasconcelos (UFPB), Danilo Romeu Streck (UNISINOS) e 

Edla Eggert (UNISINOS). Além desses, outros pareceristas foram aceitos para atuarem em 

vista da 30ª Reunião: Elza Maria Fonseca Falkembac (UNIJUÍ), Maria do Socorro Xavier 

Batista (UFPB) e Nadir Esperança Azibeiro (UFSC). 

 

Na reunião de Coordenadores de GTs, realizada em Salvador, em fevereiro de 2007, o GT 

06 não conseguiu figurar como proponente de nenhuma Sessão Especial, ficando apenas 

como apoio a sessões especiais de dois GTs: Movimentos Sociais e Educação de Jovens e 

Adultos. Entretanto, o GT ficou como proponente de uma Sessão Conversa, que foi aceita 

pela Diretoria da ANPEd, e tem como título “Campanha de alfabetização e movimentos de 

cultura e educação popular (1946-1966)”. Trata-se de um trabalho de documentação, 

dirigido pelo Prof. Osmar Fávero, que consiste em catalogar, digitalizar e reproduzir em 

CD-Rom o material relativo ao histórico dos movimentos de alfabetização e cultura popular 

do período, em especial: CEAA – Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, 

CNER – Campanha Nacional de Educação Rural, MCP – Movimentos de Cultura Popular, 

MEB – Movimento de Educação de Base, CPC/UNE – Centro Popular de Cultura, da UNE 

- União Nacional dos Estudantes; Sistema Paulo Freire (experiência de Angicos e PNA – 

Plano Nacional de Alfabetização), Campanha De Pé no Chão também de Aprende a Ler, de 

Natal. Campanha de Educação Popular da Paraíba – CEPLAR. 

 

Para a 30ª Reunião Anual o GT 06 recebeu 26 Trabalhos e 7 Pôsteres. Dos trabalhos 

recebidos foram classificados 14 para apresentação e dos pôsteres recebidos foram 

aprovados 6. 

 

Das atividades propostas nas últimas reuniões, o GT não conseguiu realizar ainda a 

construção da página na Internet. Mas continua fazendo esforços nesse sentido, tendo à 

frente a Profa. Elisa Gonsalves (UFPB).  

 

 


