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 O GT Educação Popular tem sido representado, por seus componentes, em 

diferentes atividades com abrangência nacional e internacional. No período 

compreendido entre novembro de 2009 e agosto de 2010, destacam-se algumas 

atividades relacionadas à Educação Popular organizadas por coletivos que contam com 

participantes do GT: 

 O coletivo Rede de Educação Popular e Saúde envolve mais de 600 participantes 

do Brasil e alguns da América Latina, é coordenado pela Professora Maria Waldenez de 

Oliveira. Como coordenadora dessa Rede, a Professora integra o comitê nacional de 

Educação Popular e Saúde do Ministério da Saúde, que tem entre suas atribuições 

elaborar a Política Nacional de Educação Popular e Saúde. Destacam-se duas atividades 

no período: a) a organização de um dos encontros regionais (o Sudeste), espaço de 

organização participativa dessa política; b) elaboração do edital do Prêmio Victor Valla 

de Educação Popular e Saúde, que tem como um de seus objetivos dar visibilidade e 

fortalecer iniciativas de Educação Popular e Saúde. 

 A existência do Prêmio Victor Valla de Educação Popular e Saúde é muito 

importante para o GT Educação Popular, como reconhecimento e homenagem ao nosso 

querido companheiro, fundamental na vida do GT. 

 

 O Professor Reinaldo Fleuri, coordenador do Núcleo de Pesquisa MOVER – 

Educação Intercultural e Movimentos Sociais, preside a Association Internationale pour 

la Recherche Interculturelle – ARIC -, na gestão 2007/2011.  

 

 A Professora Marisa Narcizo Sampaio é Representante da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte no Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos. 

 

 São igualmente relevantes atividades realizadas individualmente por 

participantes do GT Educação Popular,  das quais se destacam as que se seguem: 

 

 a) Atividades em âmbito internacional: 

 A Professora Marisa Narcizo é membro da Cátedra criada pela UNESCO para 

desenvolver atividades na área de EJA. Também atuou na organização e planejamento 

de curso a ser ministrado no segundo semestre para formadores de professores 

alfabetizadores de Jovens e Adultos, em Mampula, Moçambique, em projeto de 

cooperação MEC-SECAD com o MEC de Moçambique e participou da VI Conferência 

Internacional de Educação de Adultos. 

 

 Os Professores Danilo Streck, Vice-coordenador do GT Educação Popular, e 

Telmo Adams participaram do Seminário A Educação Popular na América Latina e 

Caribe no contexto das mudanças estruturais e culturais (1989-2009): balanço e 

perspectivas, na UNISINOS, e do X Congresso Internacional de Educação Popular, em 

Santa Maria, RS. 

 

 O Professor Reinaldo Fleuri participou, como Presidente da associação, do 

Coloquio ARIC 2010, promovido pela Association Internationale pour la Recherche 

Interculturelle (ARIC), em Fribourg, Suíça, no período de 23 a 25 de agosto de 2010, 



focalizando o tema Pratiques interculturelles - Pratiques plurilingues? Recherches et 

expériences de terrain. 

 

 A Professora Maria Teresa Esteban, coordenadora do GT Educação Popular, 

atuou na organização do III Congresso Internacional Cotidiano – Diálogos sobre 

Diálogos, realizado pelo GRUPALFA, na Faculdade de Educação da UFF, no período 

de 09 a 12 de agosto, no qual também foi conferencista na Mesa de Diálogos Exames 

Nacionais: a que servem? 

 

 b) Atividades em âmbito nacional: 

  

 O Seminário Estratégias de educação popular em políticas públicas na 

perspectiva da transformação social, realizado em Sapiranga, RS, por ocasião das 

comemorações aos 10 anos do Fórum Social Mundial, contou com a participação dos 

Professores Danilo Streck e Telmo Adams. Os professores também estiveram presentes 

no 12º Fórum de leituras Paulo Freire, apresentando trabalho com o tema Educação 

Popular: uma pedagogia dialógica. 

  

 A Professora Marisa Narciso Sampaio participou do Seminário Nacional de 

Formação de Educadores de Jovens e Adultos, em Porto Alegre, é membro da Comissão 

Estadual da Agenda Territorial de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e 

esteve na Coordenação Geral do VIII Encontro da Rede MOVA Brasil. 

 

 A Professora Maria Teresa Esteban participou da reunião de organização da 33ª 

Reunião Anual, realizada nos dias 11 e 12 de março, em Belo Horizonte. Nessa reunião, 

foram consolidadas as parcerias com outros GTs, especialmente os da mesma subárea, 

atendendo a determinação do GT na sessão de avaliação e planejamento das suas 

atividades na 32ª Reunião Anual, articulando Sessões Especiais para a próxima reunião 

anual. Também seguindo proposições dos membros do GT, a coordenação tratou dos 

convites para o Minicurso e o Trabalho Encomendado, buscando ampliar as relações 

com grupos da América Latina relacionados à Educação Popular.   

 

 Entendemos que as atividades aqui relatadas expressam uma parte significativa 

do trabalho do GT, sinalizando sua relevância no campo da Educação Popular. Ainda 

consideramos necessário investir na promoção de maior articulação entre os 

participantes de GT e fortalecer sua presença em eventos relacionados aos temas 

nucleares nos debates que constituem o campo da Educação Popular, o que  nos oferece 

indicadores sobre a linha de trabalho a se seguir. 

 

Niterói e Porto Alegre, 15 de setembro de 2010 

Maria Teresa Esteban 

Danilo Streck 

 

 

 

 


