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Na 27ª Reunião da ANPED em Caxambu o GT de Educação Popular Iniciou com a 

apresentação de dois trabalhos encomendados intitulados “Diálogos Educação Popular e 

Alteridade” sob a responsabilidade dos professores doutores Carlos Bernardo Skliar 

(UFRGS) e Reinaldo Matias Fleuri (UFSC). Além desses trabalhos encomendados tivemos 

outros 11 trabalhos aprovados (e dois excedentes) e destes 10 foram apresentados, pois uma 

pessoa não compareceu, não sendo possível convocar o primeiro trabalho excedente.  

O minicurso teve por tema “Epistemologia Indiciária e os caminhos da Reinvenção da 

Educação em Paulo Freire”, ministrado pelo professor pesquisador Luiz Gonzaga 

Gonçalves (UFPB).  

A média de presenças no minicurso durante os três dias foi de 12 pessoas e nas sessões de 

apresentação de trabalhos do GT foi de 60 pessoas nas três manhãs e uma tarde.  

A representação nacional foi variada nas sessões e a representatividade dos trabalhos indica 

uma presença maior do estado da Paraíba (4 trabalhos), seguido pelo Rio de Janeiro (2 

trabalhos), do Rio Grande do Sul (1 trabalho), de Santa Catarina (1 trabalho), de Minas 

Gerais (1 Trabalho), de São Paulo (1 trabalho), do Mato Grosso (1 trabalho).  

A apresentação de pôsteres teve duas representações uma do Norte do Brasil (Belém do 

Pará) e uma da Paraíba. 

A  sessão especial, conjunta com os GTs 17, 12, 07, 22 e 13, teve como  tema 

Epistemologia, alteridade e cotidiano escolar, sendo realizada no dia 23 de novembro,das 

14 às 17 horas, no Hotel Glória, Salão Caxambu. A mesa teve a participação de Nilda 

Alves (UERJ), Carlos Skliar (UFRGS) e minha, sendo coordenado por Elisa Gonçalves e 

Marcos Reigota (GT22). 

As temáticas do GT 06 mantêm uma trajetória ligada a questões indígenas, de gênero, de 

saúde e espiritualidade, de educação rural e da escola cidadã. Todas essas temáticas vêm 

problematizadas com o conceito de cidadania, a análise das práticas pedagógicas e as 

preocupações de metodologia de pesquisa. Tivemos um número significativo de ensaios e 

também de pesquisas bibliográficas preocupadas em analisar a produção teórica que a 

Educação Popular vem construindo ao longo desses últimos 30 anos. Constatamos, porém 

que o número de trabalhos não aumentou e que convém fazermos uma avaliação sobre essa 

realidade. Observamos ainda, que o número de pôsteres é baixíssimo, em média dois nos 

últimos 3 anos.  

A pessoa indicada para representar o Comitê Científico do GT 06 é Luiz 

G. Gonçalves (UFPA - Paraíba) <luggoncalves@uol.com.br>; o suplente é Reinaldo Fleuri 

(UFSC)  

  

As pessoas indicadas para serem Ad Hoc no gt 06 são: Marisa Costa, Eymard Vasconcelos, 

Jadir de Moraies Pessoa, Malvina Dornelles, Danilo R. Streck, Victor Vincent Valla, 

Tereza Goudard Tavares, Maria Waldenez Oliveira, Elisa Gonçalvez e Maria Tereza 

Stebam.  
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