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Diversas atividades em educação popular contaram com a participação ou com a coordenação de 

membros do GT de Educação Popular da ANPED. Além disso, houve intercâmbio em termos de 

projetos de pesquisa desenvolvidos pelos pesquisadores em suas respectivas instituições. 

Destacamos abaixo algumas dessas atividades:  

  

- Em abril, o Grupo de Trabalho Educação Popular e Saúde da ABRASCO (Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva) organizou o minicurso Avanços e Desafios 

Teóricos Contemporâneos da Educação Popular na América Latina no Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde, acontecido na cidade de São Paulo. Foi coordenado por 

Danilo Streck, Eymard Vasconcelos e Waldenez Oliveira. Os diversos movimentos e 

organizações da educação popular no campo da saúde conseguiram consolidar o Comitê 

Nacional de Educação Popular e Saúde no Ministério da Saúde, que vêm trabalhando no sentido 

de instituir uma Política Nacional de Educação Popular e Saúde para o Sistema Único de Saúde. 

O Comitê é formado por vários setores do Ministério da Saúde e por representantes de 

movimentos sociais da saúde. Waldenez Oliveira e Eymard Vasconcelos, membros do GT 

Educação Popular da Anped, têm participado ativamente destas iniciativas. 

 

 

 - XIII Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire ocorreu no município de Santa Rosa, RS, no 

campus da Unijuí – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no 

período de 26 a 28 de maio. O evento orientou-se pelo lema “Paulo Freire na agenda da 

educação: conhecimento, diálogo, esperança” e teve sua coordenação e promoção sob a 

responsabilidade da Unijuí em parceria com a URI – Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões, a UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul e a PMSR – Prefeitura 

Municipal de Santa Rosa. O fórum contou com a participação de cerca de 400 pessoas - 

professores, pesquisadores, estudantes de gradação e pós-graduação, integrantes de movimentos 

sociais e artistas. Teve sua conferência de abertura pronunciada pelo conhecido educador popular 

latino-americano Oscar Jara que tratou das “Contribuições de Paulo Freire para a Educação 

Popular”.  

 

- O Simpósio de pesquisa ação e pesquisa participante foi realizado em Porto Alegre, em junho 

de 2011, reunindo em torno de 50 pesquisadores de universidades brasileiras e do exterior, como 

promoção conjunta da UNISINOS, PUCRS e Instituto Goethe de Porto Alegre. O objetivo é 

constituir um fórum permanente de pesquisadores, de diferentes áreas, que fazem uso com 

metodologias participativas de pesquisa. Dentre os pesquisadores brasileiros estavam presentes 

Carlos Rodrigues Brandão, Michel Thiollent , Maria Ozanira da Silva e Silva e Wivian Weller. 

Entre os estrangeiros contou-se com a presença de Alfonso Torres Carrillo (Colômbia), Alberto 

Ford (Argentina), Marianne Kristianssen e Joegen Pauslsen (Dinamarca) e Gerhard Riemann 

(Alemanha).  

 



- Houve um crescente envolvimento de pesquisadores com a temática da educação popular em 

espaços de economia solidária: empreendimentos, fóruns e espaços de formação de cooperativas 

de catadores e outros. No Rio Grande do Sul, haverá um acompanhamento através de Telmo 

Aadsms do Centro de Formação em Economia Solidária - CFES/SUL (Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, além de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares - ITCP's do 

Vale dos Sinos. 

 

- Participação na Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de 

2010 Recife, através de Jose Peixoto Filho.  Coordenação e orientação de  projetos de pesquisa, 

no Projeto Observatório da Educação no Campo, realizado em conjunto com a UFV e UFJS e 

apoiado pela CAPES. 
  

- Desenvolvimento do Laboratório de Produção de conhecimentos e culturas na escola básica. 

A realização desta atividade é um desdobramento da pesquisa intitulada "A Educação Popular 

como caminho teórico-metodológico para a Prática de Ensino de Biologia", onde o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Ensino de Biologia - GEPEnBIO), coordenadado por Lana Fonseca, 

realiza, desde 2006, diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionando a 

Licenciatura em Biologia e a escola básica. No Laboratório, são discutidos os saberes populares 

e a cultura popular na escola básica e sua relação com a produção de conhecimentos escolares. O 

trabalho é realizado num CIEP do município de Seropédica. 

 

- Organização e coordenação, por Flávio Brayner (UFPE), do seminário alusivo aos 50 anos do 

Movimento de Cultura Popular no Recife. Merece destaque a participação no evento de pessoas 

vinculadas à origem do movimento: Germano Coelho, Silke Weber e Abelardo da Hora. 

 

      Danilo R. Streck (UNISINOS) - Coordenador 
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